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PEC garante Orçamento de Guerra
para benefício do setor financeiro

Sindicontas-Pr

Chantagem de
Guedes visa legalizar
remuneração que
desviou R$ 1 tri dos
cofres públicos

O objetivo da proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria o
Orçamento de Guerra é “legalizar a
indecente remuneração da sobra de
caixa dos bancos que desviou, de
forma ilegal, cerca de R$ 1 trilhão
de recursos públicos em dez anos
(2009 a 2018), segundo dados do
balanço do próprio Banco Central,
além de jogar os gastos com a calamidade do coronavírus nas contas
das áreas sociais”, denuncia Maria
Lucia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida.
A entidade analisou o texto da
PEC, assinada pelo presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), a fim de verificar
a razão pela qual, apesar da existência de recursos mais que suficientes
em caixa, Guedes estaria criando
esse condicionante ao pagamento
do vale de R$ 600 aos mais pobres
e pressionando o Congresso pela
aprovação ainda nesta semana.
De acordo com o artigo 115 §
6º (ADCT) da PEC do Orçamento
de Guerra, poderão ser usados recursos da conta única do Tesouro
Nacional, referentes a receitas vinculadas às áreas sociais para aten-

Tesouro vai pagar por papéis podres até de bancos internacionais sem controle algum?” questiona Fattorelli.
der à calamidade. Ao mesmo tempo, a PEC não permite o acesso a
centenas de bilhões que só podem
ser destinados para o pagamento da
dívida, tais como: R$ 162 bilhões
de lucros do Banco Central; R$ 81
bilhões em recebimentos de juros e
amortizações de estados, municípios e BNDES; R$ 13 bilhões de
lucros das estatais; e R$ 505 bilhões em recursos obtidos por meio
da emissão excessiva de títulos da
dívida no passado.
Segundo a Auditoria, a PEC
(artigo 115 § 7º) visa legalizar a
emissão de títulos da dívida pública para pagar as despesas correntes
com juros dessa dívida, o que burla
o artigo 167, III, da Constituição.
Marcelo Casal Junior/ABr

Demissões após explosão da crise de Covid-19 levam desemprego a 10%

Seguro-desemprego nos EUA em 2
semanas supera 6 meses em 1929
Os EUA registraram um recorde
de pedidos de auxílio-desemprego:
mais de 6,65 milhões de norteamericanos solicitaram os subsídios na semana passada, informa
o jornal The Washington Post. Nas
últimas duas semanas, mais pessoas entraram com pedidos de indenização por desemprego do que
nos primeiros seis meses da Grande
Recessão.
Em março, 10,4 milhões de trabalhadores perderam o emprego e
solicitaram ajuda do governo, de
acordo com os dados mais recentes do Departamento do Trabalho,
que incluem pedidos feitos até 28
de março. Muitos economistas dizem que o número real de pessoas
que estão fora do trabalho é ainda
maior, uma vez que muitas recém-

desempregados ainda não conseguiram preencher a solicitação.
Economistas ouvidos pelo Washington Post dizem que a taxa de
desemprego já saltou para 10%;
em fevereiro, estava no ponto mais
baixo do século: 3,5%.
Na quarta-feira, a representante
da Casa Branca para a coordenação
da resposta ao surto de Covid-19,
Deborah Birx, admitiu que as estimativas para os EUA estão, no pior
dos cenários, entre 1,5 milhão e 2,2
milhões de mortes.
O vice-presidente, Mike Pence,
admitiu que a dimensão e escala da
epidemia no país poderá ser comparável às proporções da Itália, que
foi, até o momento, o país mais afetado do mundo pelo coronavírus,
com mais de 13 mil mortes.

Essa prática ilegal que privilegia
os beneficiários dos juros da dívida vem sendo denunciada há vários
anos pela Auditoria Cidadã da Dívida.
A PEC (artigo 115 § 10) também
garante o salvamento de empresas e
bancos, transferindo para os cofres
públicos o ônus de papéis podres
em poder do mercado, (tal como
ocorreu nos EUA e Europa na crise de 2008, afetando gravemente
os cofres públicos), com aporte
de 25% do Tesouro Nacional, sem
exigir contrapartida das empresas
e bancos beneficiados. “O Tesouro
Nacional vai pagar por papéis podres até de bancos internacionais
sem limite ou controle algum?”

questiona Fattorelli.
A PEC inclui o artigo 164-A no
texto constitucional e cria a figura
do depósito voluntário dos bancos
junto ao Banco Central. “Tal medida visa ‘legalizar’ a remuneração
escandalosa da sobra de caixa dos
bancos, que já vem acontecendo de
forma ilegal, mediante o abuso das
operações compromissadas realizadas pelo Banco Central.
A Auditoria Cidadão confirma
que a aprovação da PEC do Orçamento de Guerra não é necessária
para garantir o pagamento do vale
de R$ 600, tendo em vista a existência de mais de R$ 1,4 trilhão no
Caixa do Tesouro Nacional, conforme dados oficiais.

Arrecadação federal
cai 2,7% em fevereiro

A arrecadação das receitas federais, que registrou recorde em
janeiro, apresentou queda em fevereiro, totalizando R$ 116,430
bilhões, redução real (descontada
a inflação) de 2,71%, na comparação com o mesmo mês de 2019.
O resultado é superior ao de 2018,
quando chegou a R$ 113,586 bilhões, em valores corrigidos pela
inflação.
As receitas administradas pela
Receita Federal, como impostos e
contribuições federais, somaram
R$ 112,141 bilhões, resultando
em queda real de 4,55%. As receitas administradas por outros
órgãos, principalmente royalties do
petróleo, totalizaram R$ 4,289 bilhões, com expansão de 95,95%.
A redução na arrecadação em fevereiro é explicada por um fator que
ocorreu em 2019 e não se repetiu em
2020. Em fevereiro do ano passado,
houve arrecadação extraordinária de
R$ 4,6 bilhões de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Segundo a Receita, o
crescimento da arrecadação de IRPJ
foi decorrente de ganhos de capital
com a venda de bens pelas empresas
e na bolsa de valores.
Se for desconsiderado esse efeito
atípico, a arrecadação total apresentou queda real de 0,66% em fe-

vereiro e crescimento de 1,42% no
primeiro bimestre deste ano, comparado a igual período de 2019.
De acordo com o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir
Malaquias, a arrecadação de fevereiro ainda não foi impactada pelos
efeitos da pandemia da Covid-19
na economia. “Até esse segundo
mês, não há efeitos da pandemia
verificados na arrecadação”, disse
Malaquias à Agência Brasil.
Em março, segundo ele, a expectativa é de impacto parcial da
pandemia na arrecadação. “Para
aquelas atividades que foram menos afetadas e cujo recolhimento
principal se refere aos fatos geradores ocorridos em fevereiro, certamente haverá arrecadação normal
ou até superior ao mesmo período
de 2019. Mas algumas atividades
que foram mais afetadas, essas
que tiveram os seus fatos geradores mais atingidos, terão um efeito
maior”, disse.
Em janeiro e fevereiro, a arrecadação somou R$ 291,421 bilhões, com aumento real de 1,61%.
As receitas administradas pela Receita totalizaram R$ 276,089 bilhões, com aumento real de 0,74%.
As receitas administradas por outros órgãos ficaram em R$ 15,332
bilhões, crescimento de 20,3%.

Após a pandemia,
não haverá espaço
para neoliberais,
diz Requião
Em entrevista à Rádio Brasil
Atual, nesta quinta-feira, o ex-senador e ex-governador paranaense
Roberto Requião (MDB) afirmou
que, no Brasil e no mundo inteiro,
o modelo econômico deve mudar
após o fim da crise ocasionada pela
pandemia de coronavírus. “Essa
economia predatória, esse liberalismo econômico, não se sustentam
mais”, disparou Requião.
“Nesse pós-pandemia temos de
recuperar a centralidade do trabalho diante do capital, como foi nos
Estados Unidos, com o New Deal,
o novo pacto para sair da crise de
1930, com investimentos pesados
no Estado. Hoje, eles [Bolsonaro
e Guedes] dizem que o Estado tem
que ser mínimo, leve, que os empresários vão resolver o problema
do Estado, e privatizam água, gás,
petróleo. É uma loucura isso. É o
Estado que deve viabilizar [isso].
A vida e o funcionamento de todos
os cidadãos passam a desaparecer
na mão de megas empresários, que
procuram só o lucro”, destaca Requião.
O ex-senador diz que é preciso
unificar bandeiras dos partidos de
oposição para que avancem no sentido contrário ao plano econômico
neoliberal atual. Modelo no qual,
de acordo com ele, Bolsonaro vem
insistindo diante da preocupação
com o coronavírus para “salvar a
economia e massacrar as pessoas”.
Requião ainda defende que, neste momento, “é fundamental aumentar a consciência do mal que
Bolsonaro está causando”. Em sua
análise, “quando as pessoas tiverem consciência do mal que ele e os
megaempresários estão causando
em função do lucro financeiro”, a
renúncia do presidente será a saída.
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Coronavírus: desprezo da Ciência e Tecnologia pelo Governo Federal
Estamos
atravessando
a mais dramática crise no
campo da saúde dos últimos
anos. Afinal, a Covid-19,
que fez um estrago inicialmente na China e em outros
países asiáticos e europeus,
chegou ao Brasil de forma
sorrateira e rapidamente passou a atemorizar a quase totalidade da população.
Para os especialistas da
área, não é grande surpresa.
Já em 2019, um grupo de
pesquisadores (Marli Cupertino, Michely Resende, Nicholas Mayers, Lorendane
Carvalho e Rodrigo Batista)
que trabalha em universidades localizadas em Minas Gerais fez uma revisão
sistemática sobre o papel
de animais silvestres como
fonte de doenças infecciosas
emergentes com possibilidade de causar sérios problemas de saúde pública (o
artigo foi publicado este ano
no Asian Pacific Journal of
Tropical Diseases).
Pelos dados coletados, os
pesquisadores indicaram serem os morcegos e primatas
não humanos as fontes de
maior preocupação. Entre os
possíveis agentes encontra-

dos nestes animais aparecem
os vírus, entre os quais o corona, ao lado de outros como
influenza e ebola.
Na realidade, quase todos
os animais que vivem nas
florestas albergam um conjunto de agentes que podem
não causar grandes problemas nos animais silvestres,
mas que, em contato com a
espécie humana, podem levar a patologias graves.
Neste sentido, me recordo
de uma conversa que tive com
o saudoso mestre Sir Ralph
Lainson, eminente parasitologista inglês que se apaixonou
pelo Brasil e que viveu boa
parte da sua vida em Belém,
estudando protozoários encontrados nos mais diferentes
animais silvestres.
Ele encontrou no sangue
de pequenos répteis que vivem na copa das árvores da
floresta amazônica um protozoário que juntos caracterizamos, em colaboração
com colegas que trabalham
no Instituto Evandro Chagas
e na Universidade Federal
do Pará.
Verificamos que este protozoário infectava exclusivamente os neutrófilos,

justamente as células mais
efetivas em ingerir e destruir prontamente diferentes
microrganismos. Como se
tratava de algo novo, foi descrito como um novo gênero,
designado de Fallisia. Além
disso, como escolheu como
alvo para se esconder da
resposta imune humoral do
pequeno animal uma célula
evitada pelos demais microrganismos, a nova espécie foi
chamada de Fallisia audaciosa. Ele comentou sobre
os danos que esse protozoário poderia fazer no caso de
se adaptar à espécie humana.
Na realidade, sabemos que
a natureza é pródiga em agentes infecciosos que vivem em
equilíbrio com seus hospedeiros naturais, mas que podem
se tornar terríveis quando chegar ao homem. Ou seja, novos
agentes podem estar sempre
surgindo. Por este motivo, é
fundamental que se incentivem pesquisas básicas para
identificação da biodiversidade dos mais diferentes agentes
infecciosos em todo o mundo.
Os colegas do Instituto
Evandro Chagas já identificaram dezenas de novos
vírus com elevado poten-

cial de causarem problemas
na espécie humana. O lógico seria estudar todos eles,
identificar seus antígenos e,
preventivamente, produzir
vacinas contra eles.
Infelizmente, pouco vem
sendo feito, sobretudo nestes últimos anos onde o governo vem optando por não
prestigiar as atividades de
pesquisa científica e tecnológica. No entanto, quando
surge o problema, como é o
caso agora da Covid-19, as
autoridades ficam ansiosas
por respostas rápidas quanto
ao desenvolvimento de uma
vacina ou o encontro de drogas efetivas para serem utilizadas imediatamente.
Em seu artigo de 23 de
março publicado em O Globo, Fernando Gabeira alertou
para o fato de que o Ministério de Ciência e Tecnologia
não estava sendo ouvido pelo
governo na atual crise. Vários
ministros dando entrevistas,
mas não o Ministro Marcos
Pontes. Gabeira, inclusive,
questionou se por acaso ele
não estaria na Lua.
É fundamental que o Governo Federal corra em busca do tempo perdido e faça

um investimento significativo para a organização de
uma infraestrutura de pesquisa adequada para uma vigilância permanente no que
se refere a agentes infecciosos emergentes e reemergentes.
Para ficar apenas na área
dos vírus, a comunidade
científica estima, de forma
conservadora, já que vem
sendo contemplada com
migalhas nos últimos anos,
um investimento inicial para
2020-2021 de R$ 300 milhões a serem investidos nos
vários grupos de pesquisa
que atuam no país neste setor.
Estes recursos podem
ser prontamente liberados
da reserva de contingência
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), que
conta hoje com recursos da
ordem de R$ 18 bilhões no
Tesouro Nacional.
Nos últimos dias, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional uma medida
provisória solicitando R$
100 milhões para apoiar pesquisas sobre Covid-19. Urge
que o Congresso Nacional

amplie este valor, pois ele
é insuficiente para que se
organize uma infraestrutura
adequada para responder às
inúmeras questões levantas
por esta pandemia e se organizar para outras tantas que
poderão surgir no futuro.
A resposta da comunidade
científica brasileira, há poucos anos, quando surgiu a infecção pelo vírus da zika foi
um atestado da competência
e da maturidade dos nossos
pesquisadores que atuam na
área. Por outro lado, neste
momento de crise é preciso
fortalecer outras áreas importantes para dar suporte
ao desenvolvimento do setor produtivo em diferentes
áreas. Os recursos da reserva
de contingência do FNDCT
devem ser disponibilizados
à medida que os vários setores da Ciência, Tecnologia
e Inovação, liderados pela
ABC-SBPC,
apresentem
programas bem elaborados e
justificados.

protozoário
Plasmodium,
que causa a doença. A OMS
considera a malária a pior
doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo
em gravidade apenas para
a Aids. O paciente é contaminado pelo sangue, quando
a vítima é picada pelo mosquito Anopheles contaminado com o protozoário da
malária. Esse protozoário
destrói as células do fígado e
os glóbulos vermelhos e, em
alguns casos, as artérias que
levam o sangue até o cérebro. Não existe uma vacina
eficiente, apenas drogas para
tratar e curar os sintomas.
A Aids, desde 1981, já matou 22 milhões de pessoas. A
doença foi identificada em
1981, nos Estados Unidos, e
desde então foi considerada
uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde.
O vírus HIV é transmitido
através do sangue, do esperma, da secreção vaginal e do
leite materno. Destrói o sistema imunológico, deixando
o organismo frágil a doenças
causadas por outros vírus,
bactérias, parasitas e células cancerígena. Não existe
cura, e os soropositivos são
tratados com coquetéis de
drogas que inibem a multiplicação do vírus, mas não o
eliminam do organismo.
O novo coronavírus – Covid-19 chegou em uma cidade do interior da China e
rapidamente se alastrou por
todo o mundo, e causando
milhares de mortes, sendo o
país asiático, Espanha, Itália,
Estados Unidos e Irã os que
mais têm registrado baixas.
No Brasil, até quarta-feira,
o Ministério da Saúde registrara 241 mortes e 6.836
casos confirmados. Foi o

segundo dia seguido que o
país tem mais de mil novos
pacientes de Covid-19 em 24
horas. O aumento é considerado normal para a evolução
da pandemia e a maior disponibilidade de testes.
Dos 241 casos de vítimas fatais, 212 já tiveram a
investigação concluída. As
vítimas ainda são em sua
maioria (89%) maiores de 60
anos de idade. Mais da metade (127 das 241) tinha problemas no coração. O ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, é explícito em sua
pregação diária de que não é
hora de fraquejar, é hora de
redobrar o cuidado.
A região Sudeste ainda é a
que concentra mais diagnósticos positivos da Covid-19,
com 4.223 casos (62% de
todos os casos do Brasil). A
região Sul tem 765 (11% do
total).
Para que a situação do
mundo possa ser ultrapassada, com maior velocidade,
torna-se imprescindível que
a população de todos os países se conscientize sobre os
seus direitos e deveres e que,
com responsabilidade, maturidade e verdadeiro comprometimento, fique isolada em
suas casas e observe o que as
autoridades sanitárias recomendam, como precauções e
combate a esse terrível vírus.
Vivemos, assim, em uma
guerra invisível, e o nosso
inimigo não pode ser derrotado por um simples tiro,
mas com cuidados pessoais e
coletivos permanentes e com
medicamentos poderosos, se
necessários.

q Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, é
membro da Academia Nacional
de Medicina e da Academia
Brasileira de Ciências.

Bactérias e vírus matam mais do que guerras
As bactérias, vírus e outros micro-organismos já
causaram estragos tão grandes à humanidade quanto as
mais terríveis, sangrentas e
duradouras guerras, terremotos, maremotos, tsunamis
e erupções de vulcões. O
mundo já se deparou e enfrentou terríveis epidemias e
pandemias, tendo causando
a morte de centenas de milhares de pessoas, desde a
Peste Negra, que se arrastou
pela Europa e Ásia, por 18
anos, até a chegada do novo
coronavírus – Covid-19 na
China e de lá se alastrando pelos cinco continentes.
Os dados apresentados têm
como fonte a Organização
Mundial de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz.
A peste bubônica ganhou
o nome de Peste Negra por
causa da pior epidemia que
atingiu a Europa, no século
14, entre os anos de 1333 a
1351. Ela foi sendo combatida à medida que se melhorou
a higiene e o saneamento das
cidades, diminuindo a população de ratos urbanos. Matou 50 milhões de pessoas.
A contaminação foi causada
pela bactéria Yersinia pestis,
comum em roedores, como
o rato, e transmitida para o
homem pela pulga desses
animais contaminados. Os
sintomas eram a inflamação
dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, dores
localizadas, apatia, vertigem
e febre alta.
Conhecida desde a Antiguidade, a cólera teve sua
primeira epidemia global em
1817. Desde então, o vibrião
colérico (Vibrio cholerae)
sofreu diversas mutações,
causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tem-

pos, mas foi no período de
1817 a 1824 que a doença
atingiu a centenas de milhares de mortos. A contaminação ocorre por meio de água
ou alimentos contaminados.
E, aqui, no Rio de Janeiro,
em pleno século 21, tivemos
graves problemas com a qualidade da água levada à casa
dos cariocas e fluminenses.
A bactéria se multiplica no
intestino e elimina uma toxina que provoca diarreia intensa. O tratamento é à base
de antibióticos, sendo a vacina disponível de baixa eficácia (50% de imunização).
Outra doença assustadora
é a tuberculose, que matou,
no período de 1850 a 1950,
mais de 1 bilhão de pessoas
no planeta. Sinais da doença
foram encontrados em esqueletos de 7 mil anos atrás.
O combate foi acelerado em
1882, depois da identificação do bacilo de Koch, causador da tuberculose. Nas
últimas décadas, ressurgiu
com força nos países pobres,
incluindo o Brasil, e como
doença oportunista nos pacientes de Aids. É altamente
contagiosa, transmite-se de
pessoa para pessoa, através
das vias respiratórias, e ataca principalmente os pulmões. O tratamento, como
nas demais doenças, é feito
por meio de antibióticos, e o
paciente é curado em até seis
meses.
A varíola, que matou 300
milhões, entre 1896 a 1980,
incluindo figurões como o
faraó egípcio Ramsés II, a
rainha Maria II, da Inglaterra, e o rei Luís XV, da França,
teve a vacina descoberta em
1796. Essa temida doença
recebeu o apelido de “bixiga”. A contaminação se dava

pelo vírus Orthopoxvírus variolae, transmitido de pessoa
para pessoa, geralmente por
meio das vias respiratórias.
Está erradicada do planeta
desde 1980, após campanha
de vacinação em massa.
A Gripe Espanhola, com
20 milhões de mortos, de
1918 a 1919, foi ocasionada pelo vírus Influenza, um
dos maiores e mais temidos
carrascos da humanidade. A
mais grave epidemia foi batizada de Gripe Espanhola,
embora tenha feito vítimas
no mundo todo. Aqui, no
Brasil, matou o presidente
da República Rodrigues Alves. Ela era propagada pelo
ar, por meio de gotículas de
saliva e espirros. O paciente
sofria com fortes dores de
cabeça e no corpo, calafrios
e inchaço dos pulmões. O
vírus está em permanente
mutação, por isso o homem
nunca está imune. As vacinas antigripais previnem a
contaminação contra formas
já conhecidas do vírus.
O tifo chegou em 1918 e
se estendeu até 1922, causando 3 milhões de mortos,
na Europa Oriental e Rússia.
A doença é causada pelas
bactérias do gênero Rickettsia. Como a miséria apresenta as condições ideais para
a proliferação, o tifo está
ligado a países do Terceiro
Mundo, campos de refugiados e concentração, ou guerras. O tifo exantemático (ou
epidêmico) aparece quando a pessoa coça a picada
da pulga e mistura as fezes
contaminadas do inseto na
própria corrente sanguínea.
Já o tifo murino (ou endêmico) é transmitido pela pulga
do rato. Dor de cabeça e nas
articulações, febre alta, de-

lírios e erupções cutâneas
hemorrágicas são alguns dos
sintomas dessa moléstia.
Entre os anos de 1960 a
1962, a febre amarela deixou
30 mil mortos, na Etiópia. O
Flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre,
já causou grandes epidemias
na África e nas Américas. A
vítima dessa doença é picada
pelo mosquito transmissor,
que picou antes uma pessoa
infectada com o vírus. Febre alta, mal-estar, cansaço,
calafrios, náuseas, vômitos
e diarreia são os sintomas
e 85% dos pacientes recuperam-se em três ou quatro
dias. Existe vacina, que pode
ser aplicada a partir dos 12
meses de idade e renovada a
cada dez anos.
O sarampo, que matava cerca de 6 milhões de
pessoas até a década de 60,
continua sendo preocupante, inclusive no Brasil. Essa
doença era uma das causas
principais de mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina, em 1963. Com
o passar dos anos, a vacina
foi aperfeiçoada, e a doença
foi erradicada em vários países. Altamente contagioso,
o sarampo é causado pelo
vírus Morbillivirus, propagado por meio das secreções
mucosas (como a saliva, por
exemplo) de indivíduos doentes. Pequenas erupções
avermelhadas na pele, febre
alta, dor de cabeça, mal-estar
e inflamação das vias respiratórias são os sintomas mais
comuns. Existe vacina, aplicada aos nove meses de idade e reaplicada aos 15 meses
A malária, desde 1980,
tem deixado um saldo de 3
milhões de mortos por ano.
Em 1880, foi descoberto o
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‘Coronavoucher’ poderá ser
sacado no Banco24Horas
Uma guerra sem generais
A coluna está preocupada com a frequência com
que tem concordado com o deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ), presidente da Câmara, ou do apoio dele a
teses lançadas neste espaço. Maia foi preciso ao dizer
que o Governo Bolsonaro não fez um pacote organizado para combater a crise e que reage às pressões de
setores da sociedade e a notícias de medidas adotadas
no exterior.
Falando de forma menos política, o que foi apresentado até agora é uma colcha de retalhos, com sérios problemas jurídicos e operacionais, que não dão confiança
nem aos empresários, nem aos trabalhadores. O único
setor que está tranquilo, por ter todos seus desejos atendidos, é o financeiro. Não bastasse o R$ 1,2 trilhão garantido pelo Banco Central, diante de um cenário de aumento de juros pelos bancos o que fez o governo? Limou
o IOF. Diferentemente de outros tributos, como PIS e
Cofins, que foram apenas adiados, o IOF não precisará
ser recolhido. Com isso, reduz-se o custo do empréstimo,
garantindo os juros elevados.
Na Argentina, o governo proibiu demissões e garantiu apoio às empresas; na Rússia, Putin colocou todos de
férias por um mês, com direito a salário; Trump bancou
um pacote trilionário e estendeu o seguro-desemprego
para 12 meses.
No Brasil, as medidas são tomadas de olho nos livros
fiscais e no lucro financeiro. Além disso, quem deveria
estar no comando aposta na insegurança e demonstra
total incapacidade. Não se sabe quantos casos de contaminação pelo coronavírus realmente existem, por falta
de laboratórios para os exames – lembre-se que saúde,
educação e ciência são demonizados pelo atual governo
e tiveram suas verbas cortadas.
Sem conhecer o número de baixas e sem generais no
comando, o Brasil vai à guerra dependendo de esforços
individuais.

Reforço
No distrito de moda em Nova York, costureiras que
estão sem trabalho e se dispõem a colaborar no “esforço
de guerra” estão recebendo tecidos especiais e moldes
para fazer roupas de proteção e aventais para os profissionais da saúde. Os estoques nos hospitais estão caindo,
e há dificuldade em se encontrar o material específico.
O movimento é fruto do esforço de companhias do segmento de moda.

Indústria no vermelho
O ritmo de operação do setor industrial neste início de
2020 é inferior ao registrado em igual período de 2019.
Na comparação do primeiro bimestre de 2020 com igual
período do ano passado, houve retração de 0,6%. Com
os primeiros efeitos das restrições da Covid-19, é aposta
certa que o setor ficará no vermelho no primeiro trimestre, completando o sexto trimestre consecutivo de perda
de produção. E a perspectiva é que a cor permaneça até
o final do ano.

Dependência
A dificuldade em se importar material médico – com
direito a atos de pirataria dos EUA na China – é uma
triste forma de lembrar que dependência em itens essenciais é uma porta para o desastre. O alerta vale para todas
as nações que terceirizam suas produções ao sabor do
mercado.

Rápidas
O deputado Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) morreu
nesta quarta-feira, aos 62 anos, em decorrência de uma
leucemia agressiva descoberta no final do ano passado.
Ele foi juiz, promotor, professor e colaborou esporadicamente com artigos para a página de Opinião do Monitor
Mercantil *** A terapeuta ortomolecular Heloísa Bernardes está com vários cursos profissionalizantes online:
Formação Quântica em Bio Ortomolecular Avançada e
Terapia Ortomolecular (em parceria e certificado pela
Faculdade Facha); Formação em Naturopatia (parceria e
diploma com a Academia de Medicina Europeia); e Estética Ortomolecular Master. Programação em heloisabernardes.com.br *** Como seria expandir seu negócio
nas redes sociais nesse momento? A oficina online e ao
vivo “Como Expandir sua Marca nas Mídias Sociais”
acontecerá 16 de abril, de 19h às 21h, com a terapeuta
quântica Deborah Souza. Inscrições em conscienciatheta.com.br *** A ABI de São Paulo, em conjunto à ABI
nacional e entidades da sociedade civil, fará um ato virtual em 7 de abril, Dia do Jornalista, pelo Facebook, às
19 horas, “em defesa do jornalismo, da informação e da
verdade”. No mesmo dia, será realizada a entrega do troféu Audálio Dantas, em homenagem à jornalista Patrícia
Campos Mello.

Saque Digital
permite a retirada
de recursos nos
caixas eletrônicos
por meio do CPF e
código numérico
A TecBan, empresa que
administra o Banco24Horas,
anunciou nesta quinta-feira
o lançamento da nova função do Saque Digital, que
permite a retirada de dinheiro a partir de código numérico enviado por mensagem
ao celular do beneficiário.
“A tecnologia está disponível para qualquer cidadão,
inclusive para aqueles que
não possuem conta em banco, nos mais de 23 mil Banco24Horas distribuídos por
cerca de 800 cidades em todos os estados brasileiros”,
disse a empresa.
A solução oferecida pelo
Saque Digital permite que
órgãos do governo, bancos

públicos e outras instituições financeiras enviem
um código numérico para o
beneficiário do auxílio governamental o qual pode se
dirigir a qualquer um dos
caixas eletrônicos do Banco24Horas, selecionar a opção
Saque Digital na tela, digitar
os números do CPF e do código recebido para liberar o
dinheiro na sequência.
Segundo o Banco Mundial, cerca de 50 milhões
de brasileiros não possuem
conta bancária e dependem
do dinheiro físico para sobreviver e movimentar a
economia local. A solução
chega para complementar
o portfólio de produtos da
TecBan, que já conta com
o Saque Digital por ‘código
QR’ para o público bancarizado.
“O Banco24Horas tem
o propósito de promover a
inclusão financeira da população por meio de soluções eficientes e seguras
que conectam ainda mais as
pessoas aos seus recursos financeiros. Portanto, criamos
o novo Saque Digital como
uma alternativa para o paga-

mento do auxílio emergencial criado para minimizar a
crise econômica do coronavírus”, afirma Tiago Aguiar,
head de novas plataformas
da TecBan.
Segundo o projeto de lei,
que ainda depende de aprovação do Senado, o benefício será pago a trabalhadores
informais, desempregados e
Microempreendedores Individuais (MEIs).
Função
Aguiar diz que o objetivo
da TecBan é auxiliar o país

neste momento delicado e
colocar o Banco24Horas
a serviço da população. O
produto vai facilitar o saque
em dinheiro e abrir caminho
para novas funcionalidades
que promovam o acesso da
população aos serviços financeiros oferecidos nos
caixas eletrônicos.
A solução foi desenvolvida para ser implementada
pelas mais de 100 instituições financeiras que fazem
parte do Banco24Horas e
também por todas as fintechs
que participam do HubDigital da TecBan.

CNI: exportações podem perder US$ 18,6 bilhões
A Confederação Nacional
da Indústria (CNI) informou
que a recessão global gerada
pela pandemia do coronavírus pode reduzir as exportações em pelo menos US$
18,6 bilhões. Isso equivale
a 8,25% dos US$ 225,4 bilhões exportados pelo país
no ano passado.
A entidade fez projeções
iniciais baseada na estimativa de que o Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos) global

encolherá 1,1% em 2020.
Em termos de volume, a
pandemia de covid-19 deve
acarretar a diminuição da
quantidade exportada em 56
milhões de toneladas. Isso
representa queda de 11% em
relação ao volume embarcado do Brasil para o exterior
em 2019.
A Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da
Economia havia informado, nesta quarta-feira, que
a retomada das exportações

brasileiras depois da volta
da normalidade ocorrerá de
forma lenta. Isso porque a
demanda está baixa em todo
o planeta. Com a disseminação do novo coronavírus,
vários países estão adotando
medidas para diminuir a circulação de pessoas, como o
fechamento de fronteiras, de
atividades não essenciais e
isolamento social.
Em nota, a CNI destacou que a projeção é preliminar porque os balanços

se baseiam num cenário de
recessão global ampla. O levantamento não se refere a
exportações para mercados
específicos, porque ainda
não há dados separados por
país ou região. A entidade,
no entanto, informou que o
impacto sobre as exportações industriais dependerá
das medidas tomadas por
outros países latino-americanos, os principais destinos
dos manufaturados brasileiros.

Emissão recorde de títulos estimula investimentos em infraestrutura

O Ministério das Finanças
da China comunicou nesta
quinta-feira que a emissão
de títulos dos governos locais do país registrou um
novo recorde no primeiro
trimestre do ano. Isso aconteceu porque as autoridades
alocaram cotas adicionais
para novas vendas como
parte das políticas fiscais
mais proativas para fortalecer a economia atingida pela
pandemia de coronavírus,
segundo dados oficiais.
O valor desses títulos
emitidos em março totalizou 387,5 bilhões de iuanes

(US$ 54,6 bilhões), de acordo com o Ministério das Finanças. Os dados levaram a
emissão total de títulos do
tipo para mais de 1,6 trilhão
de yuans no primeiro trimestre, um número recorde.
Conforme a agência Xinhua, entre as emissões, as
novas vendas totalizaram 1,5
trilhão de uanes, representando 83,5% das cotas de 1,85
trilhão de iuanes alocadas
pela pasta antes do previsto
para mitigar os impactos econômicos do surto do novo coronavírus.
Uma reunião do Conselho

de Estado decidiu na terçafeira aumentar a emissão de
títulos especiais dos governos locais para apoiar os investimentos efetivos, enfatizando que a prioridade deve
ser as regiões com grandes
projetos e baixos riscos.
O país atribuirá com antecedência algumas das cotas
para os títulos especiais, e
as autoridades locais devem
se esforçar para emitir os títulos até o final do segundo
trimestre, disse a reunião.
Projeto de infraestrutura
As vendas de títulos são
usadas principalmente para

financiar os grandes projetos
de infraestrutura, incluindo
ferrovias e conservação da
água, os analistas esperam
que a aceleração de vendas
eleve o investimento em infraestrutura para um crescimento de dois dígitos.
Gao Ruidong, analista da
Guotai Junan Securities, prevê que os títulos especiais
estimularão o investimento
em infraestrutura em cerca
de 2,5 a 3 trilhões de iuanes
em 2020, com o crescimento
do investimento em infraestrutura atingindo 10% a 12%
este ano.

EUA deslocam força naval para perto da Venezuela
O presidente dos EUA,
Donald Trump, anunciou
nesta quarta-feira que navios da Marinha estão sendo transferidos para perto
da Venezuela como medida
de intensificação das operações antidrogas no Caribe
após acusações de narcotráfico contra Nicolás Maduro.
O anúncio surgiu no início da coletiva de imprensa
da Casa Branca cujo tema
principal é a pandemia de
coronavírus, que obrigou
grande parte dos EUA a

ficar em autoisolamento, e
que, de acordo com o governo, poderá causar entre
100 mil e 240 mil mortes.
A mobilização da Marinha
dos EUA tem como objeto aumentar pressão sobre Maduro
e aliados. De acordo com a
agência Reuters, no entanto,
não se trata de uma preparação de uma ação militar de
Washington contra a Venezuela, de acordo com uma fonte
familiarizada com a situação.
O ministro de Relações
Exteriores da Venezuela,

Jorge Arreaza, acusou os
EUA de estarem tentando
“mudar de assunto” em meio
à pandemia de coronavírus.
“O governo da República Bolivariana da Venezuela repudia energicamente as
declarações feitas por Donald Turmp, seu secretário
de Defesa, seu procuradorgeral e outros funcionários
de sua equipe de segurança,
os quais, em uma tentativa
desesperada de desviar a
atenção da trágica crise humanitária que experimenta

esse país como consequência do manejo errático do
covid-19 pelas autoridades,
pretendem agredir a Venezuela com infâmias e ameaças”, diz a nota da chancelaria venezuelana.
Embora Trump tenha
insistido que todas as opções estão na mesa contra
Maduro, oficiais dos EUA
deixaram claro que estão
pouco interessados em usar
força militar, por poder envolver Washington em outro conflito estrangeiro.

BM: página na internet mostra boas práticas nos fluxos comerciais
O Banco Mundial lançou
uma página na internet para
informar sobre as boas práticas
para a manutenção dos fluxos
comerciais durante a pandemia
do coronavírus. O objetivo das
informações é demonstrar a
importância da manutenção
dos fluxos comerciais internacionais durante a pandemia,
garantindo o fornecimento de
bens essenciais, como alimen-

tos e medicamentos, e reduzindo os impactos negativos na
sociedade.
O Brasil foi citado como
exemplo de boa prática na
facilitação do comércio internacional, reportou nesta
quinta-feira o Ministério da
Fazenda do Brasil em sua
página na internet.
Na página “Managing Risk
and Facilitating Trade in the

Covid-19 Pandemic” são elencadas iniciativas e orientações,
e dentre elas a facilitação do
comércio internacional seguro,
como movimentação de cargas
em situação de emergência,
uso intensivo de gestão de risco e incremento da colaboração entre agências.
Segundo o Banco Mundial, a velocidade e escala
desta crise é sem preceden-

tes, e os governos podem
adotar iniciativas para diminuir este impacto. O organismo disse que o objetivo da
página é prestar orientações
iniciais a formadores de opinião em melhores práticas
para reduzir os riscos relacionados à pandemia, em
temas como a facilitação, logística e implementação de
políticas comerciais.
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Senador defende adiamento
das eleições para 2022
A discussão sobre o adiamento das eleições municipais
por causa da pandemia de coronavírus ganhou novos elementos esta semana. O senador Ciro Nogueira, presidente
nacional do Progressistas, defendeu o adiamento das eleições por dois anos. Assim, prefeitos e vereadores ficariam
nos cargos por mais dois anos e o país teria em 2022 a
primeira eleição geral das últimas décadas.

Eleição geral para todos os níveis
Se a proposta do senador
Ciro Nogueira (PP-PI) for
aceita,
em
2022, em uma
única visita às
urnas, os eleitores
teriam
que votar para
presidente, senador, deputado federal,
g o v e r n a d o r,
deputado estadual, prefeito e vereador.
Semana passada, a discussão girava em
Senador Ciro Nogueira
torno de duas
propostas: adiar de outubro para dezembro as eleições,
mantendo a posse dos eleitos para o início de 2020; ou ir
mais além, adiando as eleições para abril do ano que vem,
com a posse dos eleitos em julho.

Fundo eleitoral doado
para combater Covid
O senador Ciro Nogueira vai além. Ele defende também que o fundo eleitoral, cerca de R$ 2 bilhões, seja
doado para o combate ao coronavírus. Mesma destinação,
segundo o senador, deveria ter outros R$ 2 bilhões que
seriam gastos pelo TSE no dia da eleição deste ano. “Isso
seria muito mais importante que termos eleições este
ano”, diz o senador.

Candidatos a prefeito
são contra adiamento
Candidatos à Prefeitura do Rio já se
manifestaram contrários à proposta
do senador. Eduardo Paes (DEM), por
exemplo, acha que
adiar a eleição vai
beneficiar Marcelo
Crivella, que ficaria
mais tempo à frente da administração
municipal. O presidente nacional do
PDT, Carlos Lupi,
apoia o adiamento,
mas só por alguns
meses, com definição ainda este ano.

Emplacamentos de veículos registram
queda de mais de 7% no trimestre
Dados da Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave) divulgados nesta
quinta-feira mostram que o
desempenho dos emplacamentos de veículos no mês
de março e do acumulado do
primeiro trimestre de 2020.
Apenas em Automóveis e
Comerciais Leves, a queda
foi de mais de 8%, no acumulado do trimestre, e de
quase 22% na comparação
entre os meses de março de
2020 e de 2019.
Sofrendo impacto direto
da pandemia do coronavírus, e da consequente paralisação, quase que absoluta, das concessionárias de
veículos, em todo o Brasil,
em função dos decretos de
quarentena, o setor da distribuição de veículos sofreu
forte retração nas vendas,
em março, revertendo a
curva de crescimento que
vinha sendo registrado no
primeiro bimestre deste
ano.

De acordo com o estudo,
em março, foram licenciados 249.158 veículos, considerando automóveis, comerciais leves, caminhões,
ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros
veículos, o que reflete retração de 15,02% na comparação com fevereiro, quando
foram emplacadas 293.211
unidades. Já na comparação
com os 305.510 veículos,
licenciados em março do
ano passado, a baixa foi de
18,45%.
No acumulado do primeiro trimestre de 2020, foram
emplacadas 840.800 unidades, o que representa uma
queda de 7,06% em relação
ao mesmo período de 2019,
quando foram vendidos
904.698 veículos.
Os dados também mostram que os licenciamentos
de automóveis e comerciais
leves apresentaram baixa
de 19,11% em março, totalizando 155.810 unidades,
contra 192.627 unidades

registradas em fevereiro. Se
comparado com março do
ano passado, este resultado
também aponta retração de
21,91% (199.516 unidades).
No acumulado do primeiro
trimestre de 2020 (532.549
unidades), as vendas desses
segmentos registraram queda de 8,18%, comparadas às
realizadas de janeiro a março do ano passado, quando
foram vendidos 579.988
automóveis e comerciais leves.
Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção
Júnior, o mês de março foi
impactado, drasticamente,
em função da pandemia do
coronavírus.
“Nosso setor, que representa 4,5% do PIB e gera,
diretamente, mais de 315
mil empregos, por meio de
7,3 mil concessionárias,
está, praticamente, paralisado, em função dos decretos
de quarentena. Apenas algumas concessionárias estão com as oficinas abertas,

para atender caminhões, ambulâncias e outros veículos
essenciais para serviços de
primeira necessidade, como
os ligados à saúde e alimentação”, comentou.
Segundo Assumpção Júnior, ainda não é possível
revisar as projeções do Setor
para o ano de 2020, em função da falta de previsibilidade de retorno do comércio e
dos reais impactos ao final
do período de quarentena.
“Sabemos que a prioridade é a saúde da população,
mas, a continuar como está,
em um mês de estagnação,
cerca de 20% dos empregos do nosso setor podem
ser comprometidos, pois os
concessionários estão sem
receita e, ao contrário, têm
despesas fixas. Por enquanto, as concessionárias estão
segurando a situação como
podem, antecipando férias,
utilizando banco de horas,
mas, chegará um momento
em que isso não se sustentará”, revela.

Crescem compras de alimentos saudáveis e produtos de limpeza
Segundo edição da pesquisa da Kantar intitulada
“Termômetro de Consumo”
apontou que, com as atuais medidas de contenção
do coronvírus e isolamento
social, 78% dos brasileiros
buscam sair de casa somente para o necessário, além de
estarem mais preocupados
com a saúde. Por exemplo,
em janeiro e fevereiro de
2020, em comparação com
o mesmo período do ano anterior, 784 mil lares a mais
compraram analgésicos, 330
mil passaram a comprar vitaminas, especialmente a C,
e 224 mil lares se tornaram
compradores de antigripais.
Além disso, 27% dos brasileiros alegam buscar alimentos saudáveis e 22% buscam
por produtos de limpeza.
Neste cenário, novas formas
de consumo surgem e deliveries de supermercados se
tornam uma escolha para 7%
da população nacional.
Os brasileiros se preocupam em manter a despensa

cheia e isso já se reflete no
desempenho das categorias
de consumo massivo. Há um
ano, a cesta FMCG (bens
de grande consumo, por
sua sigla em inglês) crescia
apenas 1% em valor e ficava negativa em unidades
compradas (-5%), mas neste
começo de ano cresceu 8%
em valor e 4% em unidades,
sendo a missão de abastecimento a responsável por
mais de 50% do desembolso
desse consumo. Em relação
aos canais de destaque, os
atacarejos seguem ganhando novos lares compradores
- conquistaram mais de 2,2
milhões -, bem como os Hipermercados, que ganharam
mais de 560 mil novos domicílios. Categorias de despensa são as que mais crescem no atacarejo, como pão
industrializado, salgadinho,
biscoito, refrigerante e leite
UHT. Ele é o principal canal
de abastecimento, atingindo
quase 75% de importância
para esse tipo de compra, o

que representa quase 20 categorias. Já no hipermercado, as compras são menores
e trazem categorias de reposição para o dia a dia, como
maionese, multiuso, café,
detergente e presuntaria,
além de um número menor
de categorias compradas,
que são apenas 11.
Outra mudança importante é o aumento do home office: 23% dos brasileiros já
dizem estar trabalhando remotamente e essa ação traz
consequências em hábitos já
muito estabelecidos, como
os de cuidado pessoal. Mais
de um bilhão de ocasiões estão em risco, já que 21% das
ocasiões de uso dessa cesta
são voltadas para o ato de se
arrumar para ir ao trabalho
ou à escola e 4% voltadas
para o ato de sair e socializar.
Na divisão por gênero, as
diferenças são ainda mais
relevantes, onde 15 categorias voltadas para mulheres
têm potencial para serem

impactadas, como sabonetes
líquidos e em barra, maquiagens e removedores, cremes
dentais, hidratantes faciais
e corporais, depiladores e
lâminas, desodorantes, fragrâncias e demais produtos
para estilização, cuidado íntimo e banho. Já entre os homens, somente sete categorias devem perder ocasiões
de uso: xampus, produtos
para banho, creme dental,
ferramentas para estilização,
fio dental, fragrância e antisséptico bucal.
“As mudanças nos hábitos
em relação à barba tendem
a ser importantes, considerando que 32% dos homens
afirmam se barbear estritamente por motivos profissionais. O consumo de desodorantes também está em
risco, considerando que 40%
de suas ocasiões de consumo
no Brasil são relacionadas a
se preparar para trabalhar ou
ir à escola” analisa Elen Wedemann, Managing Director
Brasil da Kantar.

Xerpay isenta tarifa e facilita acesso ao salário durante crise

Eduardo Paes

Fim do prazo para
o troca-troca
E termina nesta sexta-feira (3), às 17h, o prazo para
políticos com mandato mudarem de partido, sem a perda
do cargo. A chamada janela partidária é um período de
livre torca de legenda, estipulado pelo TSE. Por enquanto, quem mais ganhou filiados com mandato parlamentar
no Rio foi o Partido Republicanos, do prefeito Marcelo
Crivella, Tudo por conta da entrada da família Bolsonaro
na legenda.

Legislativo estadual engajado
Nunca os deputados estaduais estiveram tão unidos
em torno de um tema. Desde o início da pandemia
de coronavírus, a Alerj tem aprovado medidas importantes em combate à doença, tanto as propostas pelo
governo, quanto as apresentadas pelos parlamentares.
Algumas propostas são polêmicas, como a de redução
temporária nas mensalidades de instituições de ensino
particulares, enquanto durar a pandemia de coronavírus. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano
(PT), um dos autores da proposta, afirma que ela só
será votada após ampla discussão com todos os envolvidos.

O Xerpay, aplicativo que
permite ao trabalhador acessar seu salário dos dias já
trabalhados antes da data de
pagamento, resolveu disponibilizar quatro saques gratuitos no próximo ciclo de
pagamento, ao colaborador
que precisar do dinheiro.
Além de cumprir o papel
de ajudar a sociedade nesse
momento, a ideia é justamente permitir que o funcionário tenha alternativas
e não precise se endividar,
caindo em juros altos e abusivos, em casos de emergência como esse.
A ideia da startup vai na
contramão de alguns dos
grandes bancos, que têm
anunciado medidas como
aumento de prazos e de limites no cartão, mas man-

tendo as taxas de rotativo e
cheque especial. Em janeiro,
por exemplo, o cheque especial chegou ao juro médio
de 165,6%, segundo acompanhamento da Confederação Nacional do Comércio
(CNC).
No início do ano, o Xerpay lançou um plano inovador no Brasil de remuneração por assinatura, disponibilizando dois saques
gratuitos por mês, subsidiados pela empresa. Com ele,
o colaborador tem acesso
a até 90% do salário, antes
do dia do pagamento. O app
não cobra juros dos colaboradores e é bem simples de
usar: a empresa contrata a
plataforma do Xerpay, o colaborador baixa o aplicativo,
se cadastra e tem acesso ao

salário que ele já trabalhou,
através do celular. Ele pode
transferir para a conta dele o

valor que precisar, mediante
uma tarifa, sem ter que esperar o dia do pagamento.

Coronavírus atinge vendas de ovos de Páscoa
As vendas de chocolates
e ovos de Páscoa devem
apresentar queda em comparação com o ano passado
e em relação ao crescimento que havia sido projetado
antes da crise do Coronavírus. Antes, o crescimento

estimado para as vendas
no Estado de São Paulo era
de 2,2%, agora a expectativa é de queda de 8,5%. Os
dados são da Associação
Paulista de Supermercados
(Apas).
Para a Grande SP a pro-

jeção negativa é de 10,5%.
Já no interior do estado, a
média de retrocesso nas
vendas é de 8,2%. A projeção é baseada em itens
com vendas típicas para
esta época do ano, e inclui
bombons, ovos, barras e

tabletes de chocolate, refrigerantes, cerveja, vinho
e peixes.
O principal motivo é o
contexto econômico atual,
onde famílias voltaram seus
gastos para produtos básicos, higiene e limpeza.
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Petrobras faz nova
descoberta de óleo no pré-sal
A Petrobras informou
que identificou a presença
de óleo em poço pioneiro
do bloco Uirapuru, localizado no pré-sal da Bacia
de Santos. O poço pioneiro
está localizado a cerca de
200 km da costa da cidade
de Santos (SP), em profundidade d’água de 1.995
metros, sendo constatada
a descoberta de petróleo
em reservatórios porosos,
no prospecto exploratório
conhecido informalmente
como Araucária.
Segundo a petroleira, os
dados do poço serão analisados para melhor direcionar as atividades exploratórias na área e avaliar o
potencial da descoberta. O

bloco Uirapuru adquirido
na 4ª Rodada de Partilha
de Produção em junho de
2018, encontra-se inserido
no denominado Polígono
do Pré-sal, sob regime de
partilha de produção, tendo a Pré-sal Petróleo S.A.
(PPSA) como gestora.
A Petrobras é operadora
do bloco e detém 30% de
participação, em parceria
com ExxonMobil (28%),
Equinor (28%) e Petrogal
(14%).
A descoberta acontece em
um momento em que a petroleira começa uma redução
da produção. Na quarta-feira, a estatal comunicou que
com a contração da demanda
por petróleo e combustíveis

decidiu adotar novas medidas que envolvem redução
da produção de petróleo,
postergação de desembolso
de caixa e redução de custos.
Desde quarta-feira a produção de petróleo passou
a sofrer corte de 200.000
barris diários, volume que
inclui a redução anunciada
em 26/03/2020. Para definição dos campos que terão
sua produção diminuída, a
Petrobras levará em consideração condições mercadológicas e operacionais. A
duração da restrição, assim
como potenciais aumentos
ou diminuições, será continuamente avaliada.
A companhia está ajustando o processamento de suas

refinarias, em linha com a
demanda por combustíveis.
Como parte das ações destinadas a promover o corte
anunciado de US$ 2 bilhões
de gastos operacionais em
2020, foram tomadas decisões para poupar aproximadamente R$ 700 milhões em
despesas com pessoal, além
de outras medidas.
A Transpetro, subsidiária integral da Petrobras,
também aprovou plano de
resiliência, que consiste em
medidas para reduzir a estrutura de custos, tanto de
gastos operacionais quanto
de investimentos, postergando ou otimizando desembolsos, no valor de R$
507 milhões em 2020.

Quase todas as empresas de TI do Rio estão em isolamento social
Sondagem realizada no
Estado do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 28 de março
apontou que quase 100% das
empresas de tecnologia da
informação (TI) aderiram ao
isolamento social determinado pelo governo para evitar
a disseminação da covid-19,
doença provocada pelo coronavírus.
O teletrabalho ou home
office (trabalho em casa) foi
adotado por 99% das empresas e apenas uma (0,8%) optou por férias coletivas. Os
dados são resultados de uma
sondagem realizada em empresas de TI no estado feita
entre os dias 25 e 28 de março.
Em entrevista nesta quinta-feira à Agência Brasil, o
presidente do Sindicato das
Empresas de Informática
do estado (TI Rio), Benito
Paret, disse que houve uma
compreensão clara, por parte
das empresas, de que “o mo-

mento é de cooperação, de
isolamento, porém sem parar
de trabalhar”.
Do total de empresas que
responderam à sondagem,
57% são desenvolvedoras de
sistemas, 10% consultorias
de TI; 8% comercializadoras de software (programas
de computador); 7% são da
área de suporte e 18% foram agrupadas como outras
atividades. Quanto ao porte, 57% têm entre onze e 99
empregados; 29,5% até dez
funcionários; 3% entre 100
e 199; e 9,84%, mais de 200
colaboradores.
O presidente do TI Rio
disse que as empresas de
desenvolvimento de sistemas têm contratos em andamento e seus técnicos estão
trabalhando remotamente.
“O setor não está parado.
Acho que isso é importante. Embora tenha aderido
ao isolamento social, o setor não está parado. Con-

tinua ativo e querendo se
manter vivo”.
A pesquisa mostra que a
principal dificuldade para
implementar o home office
foi a disponibilidade de internet nas residências dos
funcionários, citada por 36%
dos entrevistados. Em seguida, aparecem a questão do
controle de jornada (28%)
e o contato com os clientes
(26%). Para manter esse contato, o e-mail foi o recurso
adotado por 88,5% das empresas consultadas; o telefone, por 84%; o WhatsApp,
por 67%; vídeo ou teleconferência, por 64%; e outros
meios (8%), como Hangout,
Google Drive, VPN, Cloud
da Amazon e Zoom.
Outros recursos adotados
foram o banco de horas, por
15% das companhias de TI
do Rio de Janeiro; horários
alternados, por 10%; e medidas como demissão, antecipação de férias, redução

de jornada e salários, entre
outras, por 26%.
Dificuldades
De acordo com a pesquisa, 57% das empresas de
TI do estado disseram estar tendo dificuldades para
receber pagamentos dos
clientes; 46% para efetuar pagamento de impostos
federais e 18% para quitar
impostos municipais. A dificuldade de obter recursos
financeiros junto ao sistema bancário foi indicada
por 48% das empresas.
Paret disse que a expectativa é que todas essas coisas
se equilibrem melhor com o
passar dos dias. Uma nova
sondagem será feita neste
mês de abril para ver as empresas conseguiram cumprir
seus compromissos. “Por
enquanto, a intenção é cumprir”, assegurou o presidente
do TI Rio.

Resolução do Cade permite sessão de julgamento virtual
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) homologou resolução
que torna possível a realização de sessão de julgamento
do Tribunal por meio virtual
nesta época de pandemia do
coronavírus. O texto aprovado pelo plenário - que já está
valendo desde quarta-feira modifica o regimento Interno
do Cade para regulamentar a
possibilidade. A sessão de julgamento por meio virtual será
pública e transmitida em tempo real no site e no canal do
Cade no YouTube.
O presidente do Cade,
Alexandre Barreto, mencionou a excepcionalidade

do momento de crise que
vivemos e a importância da
adequação das rotinas de
trabalho às recomendações
das autoridades de saúde pública, mantendo o funcionamento regular da autarquia.
“Este Conselho permanece
ciente da importância da sua
atuação nesse momento de
crise, principalmente quando
nos referimos à apreciação de
atos de concentração e eventuais medidas que o Cade
pode vir a ter que adotar”,
ponderou. “Nesse sentido,
quero deixar registrado que o
Cade continua funcionando
normalmente, com todas as
medidas de segurança que fo-

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ/MF n. 08.844.841/0001-97 - NIRE 33.30028214-9
Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: 02/03/2020,
às 13:00h, na sede da (“Companhia”), na Av. das Américas, 1.650, bl. 04, lj. 113,
114 e 115, Barra da Tijuca, CEP 22640-101, no RJ/RJ, conforme concordância
de todos os acionistas. 2. Convocação e Presença: Presentes à Assembleia os
Acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Cia., conforme
se verifica das assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo
dispensadas as formalidades de convocação, conforme art. 124, § 4º da Lei
6.404/76. 3. Mesa Diretora: Presidente: Manuel Luis Roquete Campelo Belmar
da Costa; Secretário: Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral. 4. Deliberações:
As deliberações a seguir foram todas tomadas por unanimidade de votos dos
Acionistas: 4.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na
forma sumária, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76; 4.2. Apreciar
a renúncia do Sr. Antonio Luis de Carvalho ao cargo de Diretor Financeiro da
Companhia, e aprovar a eleição, em substituição, do Sr. Maurício Gonzalez
Pinto, brasileiro, casado, administrador, CI 06.734.347-5, DETRAN/RJ, CPF/
MF 924.798.637-00, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Rua Jardim Botânico, 695, 4º, RJ/RJ,
CEP 22470-050, com mandato até a data de realização da AGO de 2021. 4.3.
O Diretor ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da
Cia., nos termos do art. 147 da lei 6404/76, não estar impedido de exercer a
administração da Cia., por lei especial, em virtude de condenação criminal, por
se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em decorrência das deliberações acima, a composição da Diretoria da Cia. passa a ser a seguinte: a)
Diretora Presidente: Cinthia Everton Fajardo, brasileira, casada, economista,
CI 006.075.419-00, DETRAN/RJ, CPF 045.460.047-02, residente e domiciliado
na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. das
Américas, 1.650, Bl. 4, lj. 113, 114 e 115, CEP 22.640-101; b) Diretor Financeiro:
Maurício Gonzalez Pinto, brasileiro, casado, administrador, CI 06.734.347-5,
DETRAN/RJ, CPF/MF 924.798.637-00, residente e domiciliado na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Jardim Botânico,
695, 4º, RJ/RJ, CEP 22470-050. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta Ata, que lida e conferida foi por todos assinada. RJ,
02/03/20. Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa-Presidente. Alberto
Carlos Pecegueiro do Amaral-Secretário. Acionistas: Globo Comunicação e
Participações S.A.. Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa. Alberto
Carlos Pecegueiro do Amaral. Claxson Media, LLC - Walter Douglas Stuber.
Jucerja nº 3866850 em 24/03/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

ram adotadas, de forma que os
nossos colaboradores permaneçam no desenvolvimento
de suas atividades, ainda que
de forma remota.”
As sessões do Conselho
poderão ocorrer neste formato em situações de força
maior ou caso fortuito, que
inviabilizem a realização da
reunião presencialmente. O
encontro será realizado em
ambiente eletrônico disponibilizado pelo Cade, observados os requisitos internos de
segurança da informação, e
assegurada a transparência,
a publicidade e a ampla participação dos interessados.
Na hipótese de haver ses-

são de julgamento por meio
virtual, a sustentação oral será
realizada mediante o envio de
arquivo de mídia à Secretaria
do Plenário. A formulação de
requerimento, por sua vez,
será realizada por meio de
participação ativa durante o
julgamento, em tempo real,
no ambiente virtual, por canal
a ser indicado pelo Cade na
pauta da sessão.
A proposta de resolução
foi submetida à consulta pública para contribuições da
sociedade na semana passada. As sugestões recebidas
foram avaliadas e a versão
final da norma foi apreciada
e aprovada pelo plenário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPMERC
CNPJ 22.645.967/0001-63 / NIRE 33400054083
O Presidente da Cooperativa COOPMERC, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede no
dia 18 de Abril de 2020, em primeira convocação às 09h 00min com a
presença de 2/3(dois terços) do número total dos Cooperados Associados,
em segunda às 10h 00min com metade mais 01 (um) do número total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 11h 00min Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1.
Entrada e saída/renúncia de Cooperados; 2. Justificatica da não publicação da AGO na data correta; 3. Prestação de contas do exercício social do
ano de 2019; 4. Relatório de gestão; 5. Balanço patrimonial; 6. Demonstrações das sobras ou perdas apuradas no exercício do ano de 2019; 7.
Destinação das sobras ou perdas apuradas no exercício do ano de 2019;
8. Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal; 9. Eleição/substituição
de membros da diretoria. Niterói/RJ, 01 de Abril de 2020.
LAIANDRO SILVÉRIO MAYWORM - DIRETOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

CNPJ N.º 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, na Rua
da Candelária n.º 65, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, a partir das 14
horas do dia 01/04/2020, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º
6.404/76, relativos ao exercício de 2019.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2020
Luiz Augusto P. de Andrade Figueira
Presidente do Conselho de Administração

Trump mexe com petróleo e
ação da Petrobras sobe 17%

Os papéis da Petrobras se destacaram na sessão da B3 desta quinta-feira, com as ações ordinárias acusando valorização de 17%, mesmo nível da valorização das preferenciais,
devido ao forte movimento de alta no mercado de petróleo,
onde a cotação do barril do WTI subiu 35% para US$ 27,39 e
o do Brent, em Londres, disparou 46,69% para US$ 36,29. O
motivo dessa euforia foi a declaração de Donald Trump pelo
Twitter, no qual afirmou que, após conversar com o príncipe
saudita, repassou o resultado para a Rússia, e espera corte
na produção de 10 milhões de barris diários de petróleo, que
pode chegar a 15 milhões de barris.
Mais tarde, no entanto, o Governo da Rússia negou que
o presidente Vladimir Putin tenha falado com o príncipe
herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, sobre
o mercado. A Arábia Saudita, porém, confirmou o diálogo
entre Trump e o príncipe herdeiro, mas não deu detalhes e
convocou reunião emergencial da Opep+ para discutir a
crise. Após isso, os preços cederam mas os patamares continuaram elevados. O que tranquilizou foi a entrada da China
como compradora para manter equilibradas suas reservas estratégicas. Em Nova York, o WTI manteve a valorização em
23,49%, baixando para US$ 25,13 e o Brent, em Londres,
teve ganhos reduzidos para 20,13% e se situo em US$ 29,68.
Depois de tudo isso, a alta das ações da Petrobras foi reduzida
para menos de 9%, abaixo dos R$ 15,50, e os das ordinárias
para 10%, ficando acima dos R$ 15,60.
Se os cortes atingirem de 10 milhões a 15 milhões de
barris por dia, os mercados rapidamente se reequilibrarão
e essa pode ser uma notícia fantástica e um game-changer
para o petróleo, de acordo com a opinião dos analistas do
Bradesco BBI, que acham que caso o encontro da Opep+
for bem-sucedido, os russos e os sauditas se livrarão do
ônus de reequilibrar os mercados sozinhos, enquanto
a crise com o coronavírus continua. E defendem que os
outros importantes países produtores de petróleo fora da
OPEP +,como o Brasil, deveriam ser convidados a cortar
a produção. Os analistas do banco mantêm visão cautelosa
sobre os estoques e aguardam desdobramentos: primeiro,
para ver se essa reunião realmente acontecerá; segundo,
ver quais países serão convidados a cortar e quanto; e, finalmente, para ver qual será o impacto na ponta longa da
curva de preços do brent, que ainda está sendo negociada
abaixo de US$ 40 o barril para os próximos 12 meses.

Panvel quer abrir 500 farmácias até 2025

O Grupo Dimed, controla a rede de farmácias Panvel, a
maior do Rio Grande do Sul e nos últimos anos se expandiu até São Paulo está planejando abrir mais 500 lojas até
2025. Segundo o Bradesco BBI, 10% das vendas são digitais e a expectativa é a conquista 14% do varejo farmacêutico brasileiro até 2023 Apesar de ter apenas cinco farmácias em São Paulo, sua posição é muito forte no Sul do
país, onde tem 19% da do mercado no Rio Grande do Sul,
8,8% em Santa Catarina e 8% no Paraná. Para os analistas
da instituição, a Dimed é papel defensivo e o setor varejista brasileiro de farmácias é o mais defensivo no cenário
da Covid-19, dirigido pela incerteza. A empresa foi uma
das primeiras a investir nas vendas do setor farmacêutico
pela internet, em 2015, e deverá reforçar esse canal. A recomendação para as ações é de acima da média e preçoalvo de R$ 33,00, com perspectivas de ganhos de 49% .

Chineses aumentam celulose em US$ 28/ton

A Asia Symbol, fabricante chinesa de celulose, aumentou
os preços dos seus produtos em US$ 28 na tonelada, porque
sua principal fábrica de Rizhao deverá ter uma perda estimada
em 80 milhões de toneladas quando parar para manutenção
no final de abril. A demanda na China continua elevada, além
disso, ocorreram interrupções na cadeia de suprimentos no
Canadá, Nova Zelândia e Indonésia. Por causa desse cenário,
os analistas do Itaú BBA tem uma visão positiva para o setor
de celulose e mantiveram a classificação de desempenho acima da média para a ação da Suzano que, nesta quinta-feira,
valorizaram 6,88% para R$ 39,96; e nota de desempenho em
linha com a média de mercado para a ação da Klabin, que
subiram 6,58% para R$ 3,40

Morgan corta previsão do ADR da Embraer

A alta incerteza do acordo de aquisição da divisão de aeronaves comerciais da Embaer pela norte-americana Boeing,
que também atravessa dificuldades nos Estados Unidos, e ao
enfraquecimento significativo das projeções de faturamento
e lucro da empresa brasileira para este ano, os analistas do
Banco Morgan Stanley cortaram pela metade o preço-alvo
do ADR da Embraer, listado na Nyse, de US$ 19 para US$
9. Apesar do diretor financeiro da Boeing dizer recentemente
que o acordo é estratégico, consideram que existe grande incerteza sobre se o negócio realmente avançará, e se isto ocorrer, a qual preço, levando em conta os tumultos atuais da pandemia no mundo e as dificuldades de ambas as companhias.
O interessante é que, embora tenham cortado o preço-alvo do
papel este ano, mantiveram a recomendação de em linha com
a média do mercado para a ação.

Lucro das empresas de construção cairá 20%

As vendas do setor de construção civil vão desacelerar,
haverá maior cancelamento nas compras de imóveis e as
taxas de inadimplência vão aumentar. Para os analistas
do Bradesco BBI, ainda é cedo para antecipar resultados,
mas projetam que no segundo trimestre os lançamentos e
vendas de imóveis novos podem sofrer uma paralisação,
para uma retomada no terceiro trimestre. E, projetaram
três cenários e, em todos eles, o lucro das empresas deverá
cair 20% durante neste ano. Na lista desses técnicos, as top
picks entre as construtoras são a EzTec, a Tenda e a Trisul.

BNDES financia a Engie Brasil em R$ 1,2 bi

O BNDES aprovou financiamento de R$ 1,24 bi para
a Engie Brasil aplicar nas centrais geradoras da Fase 2 do
complexo eólico Campo Largo, no norte da Bahia, que
entrou em operação no final de 2018, e também para construir o sistema de transmissão de energia associado.
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Futuro da economia com previsões do presente e no passado
IFC: novo índice
financeiro da
FGV para uso
em tempo real
O Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) –
fundado em 1951, com a
missão de pesquisar, analisar, elaborar e divulgar índices macroeconômicos e
pesquisas econômicas aplicadas – lançará em breve
mais um índice, cuja utilidade será de prever a atividade econômica futura, além
da previsibilidade contida no
presente e passado da própria atividade econômica.
Trata-se do Índice de
Condições Financeira (ICF)
elaborado com a missão de
resumir o comportamento
dos mercados financeiros
dia a dia. Os indicadores antecedentes tradicionalmente
utilizados para projetar a atividade econômica possuem
defasagem na divulgação,
impossibilitando a utilização
em tempo real.
O índice poderá captar
a volatilidade presente nos
mercados, permitindo incorporar as notícias mais recentes nos cenários para a evolução da atividade econômica
futura, ressalta o Ibre. Aliás,
essa estratégia foi usada pelo
instituto no Boletim Macro

de março e pelo Banco Central do Brasil, no último relatório trimestral de inflação.
O lançamento é previsto
para breve. Depende ainda
da normalização do acesso à
atualização da base de dados
do instituto. Em entrevista
ao MONITOR MERCANTIL, Luana Miranda, pesquisadora da área de Economia Aplicada da FGV Ibre,
cita como será a aplicação
do índice.
A grande maioria dos
índices de condições financeiras disponíveis na literatura especializada ou fora
dela foi construída em bases trimestrais tendo como
alvo o crescimento do produto Interno Bruto (PIB)
ou em bases mensais (focado no crescimento da produção industrial ou de outra proxy mensal do PIB),
diferindo então do uso que
terá o ICF.
Em fase experimental
desde agosto de 2019, os
primeiros exercícios do
instituto utilizando o novo
índice revelam que o ICF
melhora significativamente
o desempenho de modelos
tradicionais de projeção do
PIB brasileiro em um horizonte de até 1 ano à frente. “No momento atual, em
que há um elevado grau de
incerteza pairando sobre a
economia mundial, a utilidade do índice se potencializa”, destacou em texto o
Ibre.

Pandemia
O estresse recente nos
mercados financeiros globais, em decorrência da
pandemia de Covid-19,
produziu mais fragilidade
das condições financeiras
no Brasil. “Isto ocorreu no
dia 19 de março, quando o
indicador atingiu 1,78 desvio-padrão acima da média
histórica. Em seguida, o índice caminhou para níveis
menos desfavoráveis, mas
ainda em patamar de aperto,
fechando o dia 26 de março
em 0,95 ponto. É notável a
drástica mudança de patamar do ICF em decorrência
da disseminação do novo
coronavírus em escala mundial”, diz o Ibre.
Durante todo o segundo
semestre de 2019, as condições financeiras brasileiras
permaneceram em níveis
favoráveis,
alimentando
expectativas de retomada
cíclica mais forte da economia neste ano. Contudo,
a reviravolta nos mercados financeiros globais e a
chegada do coronavírus no
Brasil inverteram o rumo
das condições financeiras
domésticas, que seguiram
em forte escalada a partir da
última semana de fevereiro.
A pesquisadora Luana Miranda explica um pouco
mais à reportagem do Monitor Mercantil sobre as características do ICF:
O que esse índice tem de

diferente de outros já existentes?
- O ICF é um índice que
resume os movimentos das
variáveis financeiras nacionais e internacionais que
têm potencial para impactar
a atividade econômica brasileira. Alguns diferenciais do
indicador são: disponibilidade em frequência diária, disponibilizado gratuitamente e
alta previsibilidade em relação a atividade econômica
futura.
O ICF é formado por
retornos de ativos financeiros. Esses ativos são de empresas de capital aberto?
- Diversas classes de variáveis são consideradas no
índice, os grandes grupos
envolvem: Preços, confiança, bolsas nacionais e internacionais, spreads de juros,
condições financeiras internacionais e indicadores de
risco.
Como a FGV testou o
índice?
- Testamos o índice de
diversas formas: previsibilidade em relação a atividade
econômica futura, estabilidade (tamanho da revisão da
série histórica quando novos
dados se tornam disponíveis)
e compatibilidade do índice
em relação aos principais
eventos históricos (como o
comportamento durante a
crise financeira internacional e na última recessão). Os
resultados foram favoráveis.
O que gostaria de ressal-

Luana Miranda
tar sobre o comportamento
do mercado financeiro neste momento de pandemia?
- Ao longo do segundo
semestre de 2019, as condições financeiras domésticas
permaneceram em patamar
favorável, o que era um ótimo indicativo em relação
ao crescimento da atividade
econômica ao longo deste
ano. Contudo, a pandemia
reverteu esse cenário favorá-

CMN adia aplicação de novas regras de portabilidade de crédito

Foi adiada a entrada em
vigor de mudanças nas
regras de portabilidade
de crédito, aprovadas em
novembro do ano passado
e que deveriam ser aplicadas em abril e junho deste
ano, informou o Conselho Monetário Nacional
(CMN). A decisão foi tomada em reunião extraordinária do CMN realizada
na noite de quarta-feira,
mas só foi anunciada nesta quinta-feira. As novas
regras só passam a valer a

partir do dia 3 de novembro deste ano.
“O adiamento decorre da
necessidade de as instituições financeiras terem que
realocar recursos humanos e
materiais em ajustes operacionais e investimentos não
programados em tecnologia
como consequência da pandemia do novo coronavírus
(covid-19)”, explicou o Banco Central em nota.
Lembrando que as medidas a serem adotadas a partir de novembro referem-se

a diferentes operações: A
primeira trata das operações com cheque especial;
a possibilidade de operações
de crédito imobiliário contratadas originalmente fora
do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) passarão a
ser enquadradas no SFH na
portabilidade; e a criação do
Documento Descritivo de
Crédito, por meio do qual o
cliente poderá pedir ao banco a lista das condições de
uma operação de crédito.

Perdas

Com as restrições impostas pelo combate à expansão do novo coronavírus,
o CMN também autorizou
que os produtores rurais beneficiários do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) façam a
comunicação de perdas de
forma remota.
“Essa comunicação deverá conter todas as informações necessárias para
obter o benefício do seguro.

Poderão ser utilizados correio eletrônico, aplicativo
disponibilizado pelo agente
do Proagro ou outro canal
que o agente do Proagro
disponibilize para esse fim,
inclusive contato por meio
telefônico”, informou o BC,
em nota.
Também foi permitido
que a comprovação das
perdas possa ser realizada
utilizando ferramentas de
sensoriamento remoto “que
sejam capazes de aferir
com segurança as informa-

vel de maneira muito rápida
e intensa. Em poucos dias,
a partir da última semana
de fevereiro, as condições
financeiras apertaram, chegando a atingir, em março,
patamares comparáveis ao
pior momento da última recessão. Esse cenário é um
alerta de que a atividade
econômica deve surpreender
negativamente no

ções necessárias à efetiva
mensuração das perdas decorrentes de evento adverso, além das informações
de produtividade divulgadas pelos órgãos estaduais
de assistência técnica e extensão rural”.
“Essa sistemática substitui, temporariamente, enquanto prevalecer as restrições impostas pelo combate
ao Covid-19, a prática usual
que prevê a comprovação realizada presencialmente pelos técnicos”, diz o BC.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ nº 33.337.122/0001-27 - NIRE 33.3.0029040-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1 de Abril de 2020
Data, Hora e Local: 1 de abril de 2020, às 18h, na sede social da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia” ou liquidadas financeiramente, e as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3. Concomitantemente à
“Emissora”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco Eugênio, 329, parte, liquidação, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do titular em Sistema de Custódia da B3. As Notas
São Cristóvão, CEP 20.941-900. Convocação e Presença: Dispensada a convocação da assembleia geral extraordi- Promissórias estarão sujeitas às restrições de colocação e negociação previstas na Instrução CVM 476; (k) Local
nária em virtude da presença da acionista que representa a totalidade dos acionistas, na forma do artigo 124, parágrafo de Pagamento: Os pagamentos referentes às Notas Promissórias serão realizados em conformidade com os pro4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: André Pires de Oliveira Dias - Presidente. André Brickmann Areno - Secretário. Ordem do cedimentos da B3 para as Notas Promissórias que estejam depositadas eletronicamente na B3 ou, caso não esteDia: Deliberar sobre (i) a aprovação dos termos e condições da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerci- jam depositadas eletronicamente na B3, na sede da Companhia, ou ainda em conformidade com os procedimentos
ais pela Companhia nos termos do artigo 6º e 7º da Instrução CVM nº 566, com as características mencionadas abaixo adotados pela instituição contratada para prestação de serviço de banco mandatário das Notas Promissórias (“Ban(“Notas Promissórias”); (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão co Mandatário”), conforme aplicável; (l) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá realizar Oferta de
das Notas Promissórias; e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente, praticar todo e Resgate Antecipado, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, desde que direcionada a todos os titulares de
qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e formalização das matérias tratadas Notas Promissórias, por meio de comunicação, com antecedência de 10 (dez) Dias Úteis da data da oferta de
nos itens (i) e (ii) acima. Deliberações: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a acionista resgate, que incluirá as informações necessárias para o resgate, tais como (i) a data prevista para o resgate, (ii) o
deliberou: 1. Preliminarmente foi aprovado pela acionista a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, valor devido aos titulares de Notas Promissórias que aderirem ao resgate, equivalente ao Valor Nominal Unitário
conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e autorizar sua publicação com omissão das assinatu- acrescido da Remuneração e, conforme aplicável outros eventuais encargos devidos ao titular de cada Nota Promisras, na forma do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. 2. Ato contínuo, foi aprovado pela acionista a emissão de Notas sória, podendo, a exclusivo critério da Companhia, oferecer prêmio para os titulares de Notas Promissórias, o qual não
Promissórias da Companhia, com as seguintes características (“Emissão”): (a) Número da Emissão e Número de poderá ser negativo (“Preço de Oferta de Resgate”). O Preço de Oferta de Resgate será pago, pela Emissora aos
Séries: A Emissão representa a 1ª (primeira) Emissão de Notas Promissórias da Companhia e será realizada em série titulares de Notas Promissórias que aceitarem a Oferta de Resgate Antecipado, na data prevista na comunicação. Os
única; (b) Valor Total e Data de Emissão: O valor total da Emissão será de R$300.000.000,00 (trezentos de milhões titulares de Notas Promissórias que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado deverão se manifestar
de Reais) na sua data de emissão, qual seja, a data de sua efetiva subscrição e integralização (“Data de Emissão”), nesse sentido, de forma escrita, à Emissora, com cópia para o Agente Fiduciário. A B3 deverá ser comunicada acerca
conforme venha a ser previsto nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”); (c) Quantidade e Valor Nominal do resgate antecipado com pelo menos 3 (três) Dias Úteis de antecedência da sua realização, por meio de corresponUnitário das Notas Promissórias: serão emitidas 15 (quinze) Notas Promissórias, cada uma com valor nominal dência da Emissora em conjunto com o Agente Fiduciário. O Resgate Antecipado implica a extinção do título, sendo
unitário de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) na Data de Emissão; (d) Subscrição e Integralização das Notas vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no parágrafo 4º, artigo 5°, da Instrução CVM 566; (m)
Promissórias: O preço de subscrição e integralização das Notas Promissórias será correspondente ao Valor Nominal Vencimento Antecipado: Na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado a serem previstos nas
Unitário, na Data de Emissão. As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, na Data de Emissão, no ato da Cártulas, as obrigações decorrentes das Notas Promissórias poderão ser consideradas vencidas antecipadamente
subscrição, em uma única data (“Data de Integralização”), exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição pelo Agente de Notas, tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário
de Ativos (“MDA”), em moeda corrente nacional. Concomitantemente à liquidação, as Notas Promissórias serão das Notas Promissórias, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a
depositadas em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”); (e) data do efetivo pagamento e dos Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), se houver, bem como de quaisAtualização Monetária e Remuneração das Notas Promissórias: O Valor Nominal Unitário das Notas Promissó- quer outros valores devidos pela Companhia nos termos das Cártulas. Em caso de vencimento antecipado das
rias não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias incidirão juros Notas Promissórias, o Agente de Notas deverá comunicar a B3 imediatamente; (n) Encargos Moratórios: Sem
remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI prejuízo da Remuneração, os valores vencidos e não pagos pela Companhia, serão, independentemente de aviso,
– Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzen- notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, acrescidos de (a) multa moratória, não compensatória, de 2%; e
tos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de sobretaxa (spread) (b) juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo
equivalente a 2,00% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”), pagamento, ambos incidentes sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (o) Agente de Notas:
calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de
até a data de seu efetivo pagamento, considerando para tal os critérios estabelecidos no “Caderno de Fórmulas Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da
Notas Comerciais - CETIP21” disponibilizado para consulta em sua página na Internet (http://www.B3.com.br), os Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob nº 17.343.682/0001-38, foi contratada, às expensas da Companhia,
quais serão replicados nas Cártulas; (f) Periodicidade do Pagamento do Valor Nominal Unitário e da Remune- para atuar como agente de notas e representante dos interesses da comunhão dos titulares das Notas Promissórias;
ração: O Valor Nominal Unitário e a Remuneração devidos nos termos previstos nas Cártulas serão integralmente (p) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados até o primeiro Dia Útil subsequente,
pagos pela Companhia, em uma única parcela, aos titulares da Notas Promissórias na Data de Vencimento ou na sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, os prazos para pagamento
data de liquidação antecipada, em caso de resgate antecipado em razão de Oferta de Resgate Antecipado ou de qualquer obrigação prevista ou decorrente das Notas Promissórias, quando a data de tais pagamentos coincidir
vencimento antecipado das Notas Promissórias. Farão jus ao pagamento aqueles que forem titulares das Notas com sábado, domingo ou feriado declarado nacional. Para fins da Nota Promissórias e das Cártulas, entende-se por
Promissórias no Dia Útil imediatamente anterior à data de pagamento; (g) Prazo de Vencimento: As Notas Promis- “Dia(s) Útil(eis)” qualquer dia que não seja feriado declarado nacional, sábado ou domingo; (q) Garantia: as Notas
sórias possuem prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Emissão, ressalvadas as hipóteses Promissórias contarão com aval da Ultrapar Participações S.A.; e (r) Demais Características: as demais característide liquidação antecipada previstas nas respectivas Cártulas; (h) Forma e Circulação: As Notas Promissórias serão cas das Notas Promissórias serão descritas nas Cártulas. 3. A acionista autorizou a Diretoria da Companhia, direta ou
emitidas sob a forma cartular e ficarão custodiadas junto a instituição custodiante contratada para prestação de indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos necessários para a realização da Emissão
serviço de custodiante da guarda física das Notas Promissórias (“Custodiante”). As Notas Promissórias circularão e efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, conforme o caso, a: (a) discutir, negociar e
por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade. Enquanto objeto de depósito centraliza- definir os termos e condições das Notas Promissórias, observados os limites desta deliberação, inclusive mas não se
do na B3, a circulação das Notas Promissórias se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de limitando às hipóteses de vencimento antecipado e prêmio eventualmente incidente em caso de Oferta de Resgate
depósito mantidas junto à B3, que endossará a cártula ao credor definitivo, por ocasião da extinção do depósito Antecipado; (b) contratar o Banco Mandatário, Custodiante, o Coordenador Líder, agente de notas, B3 e assessor legal
centralizado, com exceção do resgate que tenha sido liquidado através da B3; (i) Titularidade: Para todos os fins de da Emissão, bem como quaisquer outros prestadores de serviços necessários à realização da Emissão, fixando-lhes
direito, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela posse das Cártulas. Adicionalmente caso as os respectivos honorários, bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os
Notas Promissórias estejam depositadas eletronicamente na B3, a titularidade das Notas Promissórias será com- órgãos competentes, incluindo providências junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, conforme aplicável; (c)
provada pelo relatório expedido pela B3 em nome do respectivo titular da Nota Promissória; (j) Colocação, Distri- assinar as cártulas das Notas Promissórias e demais documentos necessários para a realização da Emissão, inclusive
buição e Negociação: As Notas Promissórias serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distri- mas não se limitando a contratos com os prestadores de serviços indicados na alínea (b) acima e eventuais aditamenbuição, nos termos da Instrução CVM 566 e da Instrução CVM 476, sendo a distribuição pública realizada sob tos, conforme necessário; e 4. Por fim, a acionista ratificou todos os atos já praticados relacionados às deliberações
regime de garantia firme de colocação prestada por instituição financeira integrante do sistema de distribuição de acima. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi
valores mobiliários (“Coordenador Líder”). As Notas Promissórias serão depositadas para distribuição no mercado assinada pelos presentes. aa) Ultrapar Participações S.A., na qualidade de acionista; André Pires de Oliveira Dias, na
primário exclusivamente através do MDA e para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos qualidade de Presidente da Mesa; André Brickmann Areno, na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a pree Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a distribuição e as negociações sente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Brickmann Areno - Secretário da Mesa.
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OCEANA
OFFSHORE S.A.
CNPJ Nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6
Senhores Acionistas, A Administração da Oceana Offshore S.A. “Grupo CBO”
submete, em conjunto com as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
independentes, o Relatório da Administração referente ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas
disponíveis apresentadas neste relatório foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB)). Toda e qualquer informação não-contábil ou derivada de números
não-contábeis, além das informações descritas como históricas comparáveis, não
foram revisadas pelos auditores independentes. Highlights do desempenho do
Grupo CBO; • Forte aumento da geração de caixa – 41% em relação ao ano
anterior; • Maior receita líquida e EBITDA Ajustado da história da CBO; • Início da fase de desalavancagem do balanço; • Adoção do dólar como moeda
funcional; • Aquisição da embarcação CBO Supporter no exterior.
Ebitda Ajustado Consolidado

Receita Líquida Consolidada

em m ilhões de R$ e US$ (não auditado)

em m ilhões de R$ e US$ (não auditado)

US$ 280
US$ 232
US$ 191

US$ 191
R$ 8 00

R$ 7 00

US$ 143

R$ 6 00

US$ 163

US$ 17 8

R$ 1.109

R$ 7 60

R$ 5 00

R$ 854

R$ 634

R$ 4 00

US$ 94

US$ 84

US$ 83

R$ 532

R$ 3 00

R$ 567

R$ 57 0

2016

2017

R$ 313

R$ 291

2015

2016

R$ 2 00

R$ 265

R$ 1 0

R$ 0

2015

2018

2019

2017

2018

2019

Mensagem da Administração: O ano de 2019 foi histórico para o Grupo CBO
com a entrega do maior EBITDA de sua história: R$ 757,9 milhões (2018–R$
532,0 milhões). Com a operação completa dos 5 AHTS entregues durante 2018,
o Grupo CBO atingiu uma receita líquida de R$ 1.109,3 bilhões em 2019 (2018–
R$ 853,6 milhões), colocando a Companhia em posição de destaque tanto no
aspecto de utilização de sua frota quanto em relação ao backlog contratado,
com operações já contratadas até 2024. Em dezembro de 2019, o Grupo CBO
adquiriu a embarcação CBO Supporter, um PSV 5000 high tech com potencial
de empregabilidade tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Os leilões de blocos exploratórios ocorridos ao longo de 2019 materializam
perspectivas de melhora do setor para os próximos anos, embora ainda haja
excesso de oferta de embarcações no mercado. Neste sentido, o Grupo CBO
oferece uma combinação que envolve: (a) embarcações high tech, com tecnologias e características avançadas para operações mais complexas demandadas pelo setor; (b) frota renovada, com idade média abaixo de 10 anos; (c)
Excelência operacional, ilustrada pelos excelentes resultados nas avaliações
operacionais realizadas pelos clientes, como por exemplo o PEOTRAM (Programa de Excelência Operacional em Transporte Aéreo e Marítimo), que é um
ranking utilizado pela Petrobras onde a CBO figura no Top-5 do ranking nos
últimos 5 anos, além de ser o líder como operador de AHTS para a Petrobras
através de ranking divulgado pelo cliente. A frota do grupo atualmente é composta por 34 embarcações, sendo: (i) 19 PSVs (2 PSVs 1500, 9 PSVs 3000 e 8
PSVs 4500); (ii) 5 OSRVs; (iii) 3 RSVs; (iv) 7 AHTSs (1 AHTS 15000 E 6 AHTS
18000). Em síntese, a Administração acredita que o Grupo CBO está muito bem
posicionado para retomada do setor, dispondo de excelentes ativos, estrutura
de capital robusta e performance operacional diferenciada. No encerramento
do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a administração das empresas
do Grupo CBO reavaliou a moeda do ambiente econômico que mais influenciava suas operações que conjuntamente com fatores complementares previstos
no item 10 do CPC 02/IAS21 representam com maior fidedignidade os efeitos
econômicos das suas transações, eventos e condições subjacentes, para determinação de sua moeda funcional, a luz das práticas contábeis adotadas no
Brasil (CPC 2) e normas internacionais de relatório financeiro – IFRS (IAS21) e
concluiu que, com o aumento gradativo da representatividade de suas operações denominadas em dólares norte-americanos, dentre outros aspectos analisados, e o término do plano de expansão em 2018, a partir de 1 de janeiro de
2019 as empresas do Grupo CBO passaram a adotar o dólar norte-americano
como sua moeda funcional, exceto a controlada CSM, que presta serviços de
apoio marítimo, onde sua moeda funcional permanece o Real. Assim, com base
nos itens 35 do CPC 2 e 36 do IAS 21, o Grupo CBO aplicou, prospectivamente, os procedimentos de conversão requeridos à nova moeda funcional, a partir
da data da alteração em 2019. Breve Histórico: Em dezembro de 2011, Pátria
Infraestrutura – FIP (“Pátria”)1 criou a Oceana Offshore S.A. verticalmente integrada com um estaleiro para atuar no setor de logística e apoio logístico a
operações de exploração de petróleo em mar aberto para a exploração e produção offshore no Brasil. A Companhia nasceu com o objetivo de capturar as
oportunidades desse segmento baseadas em: (i) franca expansão do mercado
com a descoberta das reservas do “pré-sal”; e (ii) potencial oportunidade de
consolidação uma vez que o maior operador do segmento possuía apenas 13%
do market share. Em novembro de 2012, BNDESPar2 adquire 25% da Companhia com aporte de U$ 60 milhões e o “Pátria” passa a deter 75% de participação. Em setembro de 2013 ocorre a aquisição de duas empresas irmãs na
Noruega, Vega Chaser AS e Vega Challenger AS, formadas por duas embarcações estrangeiras que já possuíam contrato de operação junto à Petrobras.
Em dezembro de 2013, ocorre a aquisição da Companhia Brasileira de Offshore S.A., CBO Serviços Marítimos Ltda e do Estaleiro Aliança pertencentes ao
Grupo Fischer (“CBO”). Em operação conjunta à aquisição da CBO ocorre a
entrada da Vinci Partners3 com 40% de participação, e em decorrência dessa
operação o “Pátria” passa a deter 40% e o BNDESPar 20%. Com essa aquisição
o Grupo passa a adotar o nome “Grupo CBO” mantendo o nome forte que é
reconhecido pelo mercado de óleo e gás como um dos líderes de qualidade e
performance operacional. Atualmente o Grupo CBO é um dos maiores grupos
nacionais especializado na navegação e na construção de embarcações de
suporte às plataformas offshore de exploração e produção de petróleo, fornecendo o afretamento de embarcações de apoio marítimo, serviços de apoio
marítimo e construção de embarcações. No segmento de navegação, o foco da
Companhia são embarcações de apoio offshore, como, por exemplo, Platform
Supply Vessels (PSV), Anchor Handling Tug Supply (AHTS), Oil Spill Recovery
Vessel (OSRV) e Research Supply Vessel (RSV). A performance operacional
no segmento de navegação passa por uma avaliação constante do principal
cliente, e a Companhia figura de forma consistente entre os líderes em qualidade e performance na referida avaliação. No segmento de construção naval o
Grupo CBO decidiu, durante o exercício de 2016, pela concentração das operações de construção no seu Estaleiro de Itajaí–SC. Em outubro de 2018, o
Estaleiro de Itajaí-SC entregou a sua última embarcação do tipo AHTS 18000,
CBO Terra Brasilis, concluindo assim a quinta embarcação deste tipo no ano e
concluindo o seu plano de expansão. Atualmente, o estaleiro Aliança se dedica
a duas atividades: (i) conversões, reparos e manutenção da frota e (ii) operação
de base de apoio para navegação de offshore. Em relação ao estaleiro em
Itajaí-SC, a administração está avaliando sua utilização para a construção de
novas embarcações para terceiros. O Estaleiro de Itajái-SC faz parte como
subcontratado, do Consórcio Águas Azuis, que venceu a licitação para a construção de quatro embarcações militares de alta complexidade tecnológica, as
corvetas classe Tamandaré, o resultado da concorrência internacional conduzida pela Marinha do Brasil foi anunciado no dia 28 de março de 2019. Governança: O Grupo CBO está comprometido com o crescimento sustentável, operação segura e prevenção do impacto ambiental em toda a cadeia operacional,
de modo a garantir proteção de funcionários, clientes e das comunidades onde
realiza seus serviços. Para assegurar esse objetivo, a direção da CBO se compromete a adotar a seguinte Política da Qualidade, Segurança, Saúde e Proteção Ambiental, aplicável a todos os níveis da Empresa, seja a bordo, seja em
terra: • Tratar a qualidade de nossas atividades, a Segurança, a Saúde e a
Prevenção da Poluição como sendo responsabilidade de todos; • Proporcionar
condições seguras de atuação a bordo, visando a proteção e a segurança da
vida humana e do patrimônio e a proteção ambiental, identificando os riscos e
estabelecendo procedimentos para minimizá-los, adequando a segurança de
processos às melhores práticas e mantendo-se preparada para emergências;
• Buscar permanentemente a satisfação dos clientes internos e externos; • Analisar os efeitos de nossas atividades, tomando medidas para evitar ou minimizar
os impactos Ambientais, proporcionando a revisão dos Objetivos e Metas do
Sistema de Gestão (SIG); • Assegurar o cumprimento da legislação, normas e
regulamentos aplicáveis às suas atividades; • Melhorar continuamente a eficácia do Sistema Integrado de Gestão, buscando na eficiência operacional, no
desempenho ambiental e na segurança e saúde dos funcionários, uma forma
de apoiar o direcionamento estratégico da Companhia; • Investir no quadro de
funcionários, proporcionando aperfeiçoamento técnico, profissional e social; •
Desenvolver constantemente parcerias junto a clientes e fornecedores, procurando conscientizá-los dos quesitos relacionados ao SIG; • Atuar junto à comunidade através de projetos e ações de caráter social. A Companhia também
vem adotando medidas de redução de índices de acidentes e riscos operacionais, por meio de um plano diretor com núcleo operacional e corporativo, e com
o pilar de segurança comportamental. A Companhia mantém seus certificados
de Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015); Gestão Ambiental (ISO
14001:2015) e Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (OHSAS
18001:2007), buscando este ano a obtenção da ISO 45000, voltada para segurança. Responsabilidade Social: A adoção de projetos que tenham foco em
questões sociais e ambientais é um dos pontos fundamentais dentro da nossa
política de atuação. O Grupo CBO vai além da adequação a obrigações junto a
órgãos responsáveis, e vem desenvolvendo projetos de forma a beneficiar seus
colaboradores e a comunidade, trazendo melhor qualidade de vida para todos.
Com um contingente de 1.117 empregos diretos, o bem-estar destes funcionários e da comunidade em que estão inseridos é crítico para a Companhia, que
já vem discutindo alguns projetos sociais e ambientais junto a autoridades locais.
Exemplos destes projetos são áreas de preservação ambiental, centros de formação de pessoal, centros de recreação, entre outros. O Grupo vem buscando
alinhamento com as melhores práticas de mercado: • Aplicou pesquisa de clima
e engajamento, de modo que todos os seus colaboradores pudessem contribuir
com sua opinião, de forma aberta, transparente e confiável; • Está comprometido com a valorização da primeira infância, concedendo Licença Maternidade
por 6 meses e Licença Paternidade por 20 dias e criação de espaço para amamentação; • Criou Comitê de diversidade, de modo a garantir que todos tenham
as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, independente
de gênero, raça, crenças e orientação sexual; • Outras políticas relacionadas a
qualidade de vida e saúde estão sendo implementadas: ○ incentivo à atividade
física aliado a prevenção de doenças; ○ adoção de horário flexível e banco de
horas; ○ dia de descanso no mês do aniversário. Resultado: Destaques do
exercício de 2019 (em R$): • Operação full das 5 novas embarcações tipo
AHTS 18000; • Aquisição da embarcação CBO Supporter no exterior; • Crescimento da Frota da Navegação, alcançando o total de 34 embarcações; •
Aumento da receita de serviços prestados em R$ 255,8 milhões; • Aumento do
EBITDA em 42% em relação a 2018, um aumento de R$ 225,9 milhões;

Relatório da Administração
DRE Consolidado (R$ mil)
2019
2018
Δ R$
Receitas de serviços prestados
1.109.344 853.593 255.751
Custos dos serviços prestados
(551.625) (463.782) (87.844)
Lucro bruto
557.719 389.811 167.907
Receitas (despesas) operacionais Despesas gerais e
administrativas
(103.793) (81.281) (22.512)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
(103.383)
8.876 (112.259)
Resultado Operacional
350.543 317.406 33.137
Receitas financeiras
45.988 33.543 12.445
Despesas financeiras
(219.906) (198.739) (21.167)
Resultado com derivativos
(7.728)
5.843 (13.571)
Variação cambial, líquida
(13.297) (540.452) 527.155
Resultado financeiro
(194.943) (699.805) 504.862
Lucro (prejuízo) antes do
IR/CSLL
155.600 (382.399) 537.999
IR & CSLL
130.332 23.345 106.987
Correntes
(3.943) (1.717) (2.226)
Diferidos
134.275 25.062 109.213
Lucro (prejuízo) do
período
285.932 (359.054) 644.986
+ IR & CSLL
(130.332) (23.345) (106.987)
+ Resultado financeiro
194.943 699.805 (504.862)
+ Depreciação, Amortização e Impairment
378.110 201.147 176.963
+ Despesas não recorrentes (*)
29.293 13.456 15.837
EBITDA (LAJIDA)
Ajustado
757.946 532.009 225.936
(*) abertura das despesas não recorrentes:

2019 2018
Δ % % RL % RL
30% 100% 100%
19% -50% -54%
43% 50% 46%
28%

-9% -10%

-1265% -9% 1%
10% 32% 37%
37% 4% 4%
11% -20% -23%
-232% -1% 1%
-98% -1% -63%
-72% -18% -82%
-141% 1 4% -45%
458% 12% 3%
130% 0% 0%
436% 12% 3%
-180% 26% -42%
458% -12% -3%
-72% 18% 82%
88% 34% 24%
118%

3%

2%

42% 68% 62%

2019
2018
(9.084)
(6.687)
(10.892)
211
(10.044)
(6.785)
727
(195)
(29.293) (13.456)
As despesas não recorrentes são apresentadas na nota explicativa 25 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. Desempenho Operacional: Os
resultados do ano de 2019 foram significativamente melhores que o ano anterior
(2018), com um aumento de 43% do lucro bruto. Esse aumento foi alcançado fundamentalmente pela operação full em 2019 dos 5 dos 6 AHTS entregues durante o ano
de 2018. Além disso, o mercado já apresenta sinais de melhora com os novos leilões
das áreas para exploração do petróleo do pré-sal. A Petrobras possui perspectivas robustas de crescimento para os próximos anos, através de um crescimento
composto de 5% a.a. em sua produção apresentado em seu Plano de Negócios
e Gestão 2019-2023, além do reaquecimento da demanda no mercado brasileiro
e o aumento de empresas internacionais de E&P no mercado brasileiro, podendo
gerar um aumento na demanda por embarcações de apoio para suportarem suas
operações. A Companhia vem trabalhando fortemente nos custos dos serviços
prestados e nas despesas administrativas para atingir a indicadores econômicos e
operacionais cada vez mais aderentes ao mercado competitivo de apoio offshore.
A Companhia vem atuando para redução dos seus prazos internos de tempo de
docagem, o que em 2019 já representa uma redução total de 12,6 dias (12% de
redução), que evitou um custo de aproximadamente R$ 2,9 milhões com dique
flutuante e uma receita adicional de aproximadamente R$ 1,4 milhões, referente
a maior quantidade de dias operando. Capex de Crescimento: A Companhia
concluiu o seu projeto de crescimento em outubro de 2018, com a entrega do
CBO Terra Brasilis, embarcação do tipo AHTS 18000, tendo entregue 6 embarcações do tipo AHTS 18000 em 12 meses, as quais possuem contratos de longo prazo
com a Petrobras, e entraram em operação no decorrer do ano 2018. A Companhia
investiu R$ 143,6 milhões em 2019 e R$ 455,7 milhões em 2018. Receita Líquida:
Na comparação de 2019 com o ano anterior (2018), a receita líquida aumentou em
R$ 255,7 milhões ou 30% principalmente por: (i) aumento de R$ 211,4 milhões pela
operação full de 5 novas embarcações do tipo AHTS 18000; (ii) aumento de R$
29,8 milhões pela variação cambial, porém esta análise é impactada pela mudança
da moeda funcional; (iii) aumento de R$ 22,1 milhões pelos novos contratos; (iv)
aumento de R$ 23,2 milhões pelos reajustes de diárias e redução do downtime;
sendo compensados parcialmente pela redução; v) embarcações descontratadas
de R$ 30,8 milhões. Custos dos Serviços Prestados: Em 2019 a Companhia
implantou um forte programa de redução de custos que permitiu uma redução significativa de 4% dos seus custos na comparação entre 2019 e 2018, aumentando a
margem bruta de 46% para 50%. Com o aumento da Receita, porém, os custos dos
serviços consolidados de 2019 aumentaram em R$ 87,8 milhões, destacando como
principais ocorrências:(i) aumento de R$ 49,0 milhões pela operação full de 5 novas
embarcações do tipo AHTS 18000; (ii) aumento de R$ 26,2 milhões novos contratos;
iii) aumento de INSS pelo fim CPRB R$ 12,8 milhões; iv) aumento de R$ 16,4 depreciação de docagens e sobressalentes; v) aumento de R$ 13,8 depreciação do lucro
não realizado; vi) aumento de R$ 8,2 conversão da depreciação para moeda de
apresentação e outros de R$ 2,0 milhões; sendo compensados parcialmente pela:
vii) redução de R$ 31,5 milhões de embarcações descontratadas; vii) redução de
R$ 0,4 milhões em gastos operacionais (QSMS, seguros, opex embarcações, etc);
viii) redução de R$ 4,5 milhões em gastos pessoal e benefícios e pelo ix) aumento de
R$ 4,5 milhões créditos fiscais. Despesas gerais e administrativas: As despesas
gerais e administrativas em 2019 aumentaram em R$ 22,5 milhões ou 28% quando
comparado a 2018, os principais fatores foram: i) incremento de R$ 21,0 milhões
pelo custo de Hibernação do Estaleiro em Itajaí-SC; ii) aumento de INSS pelo fim
CPRB R$ 4,7 milhões; iii) aumento de R$ 2,8 milhões pelo provisão de direitos sobre
valorização de investimentos; sendo compensado parcialmente pela iv) redução de
R$ 1,2 milhões com cancelamento de opções; v) redução de R$ 4,5 milhões com
gasto com pessoal e benefícios e vi) R$ 0,5 milhões com outros gastos. Outras
receitas (despesas) operacionais: As outras receitas (despesas) operacionais
de 2019 reduziram em R$ 112,2 milhões em comparação com o ano de 2018,
principalmente em virtude: (i) provisão de impairment sobre ativos de suas controladas diretas no montante de R$ 86,1 milhões sendo, (CBO) no montante de R$ 7,1
milhões, (Aliança) no montante de R$ 2,9 milhões e de suas controladas indiretas
(Vega Chaser e Vega Challenger) no montante de R$ 76,1 milhões; (ii) redução dos
créditos tributários tomados em 2018 no montante de R$ 25,2 milhões; (iii) aumento
no prejuízo com venda de ativo imobilizado no montante de R$ 10,6 milhões; (iv)
aumento da despesa conforme contrato de compra e venda com o Grupo Fischer
no montante de R$ 2,4 milhões; (v) aumento na amortização do contrato de afretamento no montante de R$ 3,2 milhões, sendo compensados parcialmente pelas
reduções; (vi) recuperação de sinistros no montante de R$ 11,7 milhões e (vii) multas por atraso na entrada em operação das embarcações e outros no montante de
R$ 3,5 milhões. EBITDA4 ajustado (LAJIDA): O EBITDA (LAJIDA) ajustado de 2019 aumentou em R$ 225,9 milhões que representam 42% em relação
a 2018. O aumento é justificado pela operação full de 5 novas embarcações do
tipo AHTS 18000. As operações entre os segmentos do Grupo CBO são eliminadas na apresentação do resultado consolidado. Resultado financeiro: O resultado financeiro de 2019 foi negativo em R$ 194,9, e quando comparado com
2018 (R$ 699,8) foi melhor em R$ 504,9 milhões, os principais fatores foram:
i) Pelo efeito positivo da variação cambial em R$ 527,1 milhões, relacionado a
mudança da moeda funcional; ii) Pelo aumento da receita de atualizações selic
e outros em R$ 3,1 milhões, sendo compensado parcialmente pelo aumento:
ii) aumento das despesas financeiras de juros em virtude do volume de empréstimos/financiamentos em R$ 10,0 milhões; iii) aumento da despesa com fianças em
R$ 1,7 milhões; v) pela aumento da despesa com derivativos em R$ 13,7 milhões.
1 O Pátria Infraestrutura – FIP (“Pátria”) é um fundo de investimento em participações sob a forma de condomínio fechado de acordo com a instrução CVM 391 e
administrado pelo Pátria Gestão de Recursos Ltda.
2 BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – “BNDESPAR” é uma sociedade por ações,
constituída como Subsidiária Integral da Empresa Pública BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL–BNDES e rege-se pelo presente
Estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas.
3 A Vinci Capital Partners II H é um fundo de investimento em participações sob a
forma de condomínio fechado de acordo com a instrução CVM 391 e administrado
pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.
4 EBITDA é a sigla do termo em inglês Earnings before interest, tax, depreciation
and amortization, ou LAJIDA em português que designa o termo Lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização.
Lucro líquido: A Companhia obteve em 2019 um lucro de R$ 285,9 milhões e,
quando comparado com o prejuízo de 2018 de R$ 359,1 milhões apresentou melhora de R$ 645,0 milhões no resultado anual. Os principais fatores, foram: aumento
da receita serviço prestados (operação full de 5 novas embarcações AHTS 18000)
e mudança da moeda funcional do Grupo de CBO de R$ para US$.
Despesa conforme contrato de compra e venda
Resultado na venda de ativo fixo
Amortização contrato de afretamento
Outros

Dívida líquida (R$ mil)
Dívida Bruta
Curto Prazo
Longo Prazo

2019

Δ R$

Δ%

3.632.721 3.882.970 (250.249)

-6%

329.234

2018
405.733

(76.499) -19%

3.303.487 3.477.237 (173.750)

% Curto

9%

10%

% Longo

91%

90%

-5%

-1,4% -13%
1,4%

2%

Caixa e Equivalentes

(106.243) (131.447)

25.204 -19%

Aplicações Financeiras Restritas (*)

(158.472) (140.374)

(18.098) 13%

Dívida líquida (R$ mil)

3.368.006 3.611.149 (243.143)

Curto Prazo
Longo Prazo
EBITDA Ajustado (12 meses)

222.991

274.286

3.145.015 3.336.863 (191.848)
757.946

532.009

-7%

(51.295) -19%
-6%

225.937 42%

Divida Líquida/EBITDA
4,4
6,8
(2,4) -36%
A dívida líquida da Companhia reduziu em relação a 2018, em função da amortização do principal das linhas de longo prazo e amortização do principal/liquidação
antecipada de R$ 182,3 milhões de linhas de capital de giro. Os R$ 3,4 bilhões de
2019 incluem R$ 159,1 milhões pelo ajuste de conversão reconhecida contabilmente, substancialmente, sem efeito caixa no exercício. O índice de dívida líquida/
EBITDA da companhia segue sua trajetória de desalavancagem, encerrando de
2019 em 4,4x versus 6,8x em 2018. (*) As aplicações restritas são às garantias das
fianças dos financiamentos.

Balanço Patrimonial Consolidado
Balanço Patrimonial (R$ mil)
2019
2018
Δ R$ Δ %
Ativo Circulante
296.072
317.875 (21.803) -7%
Caixa e equivalentes de caixa
106.243
131.447 (25.204) -19%
Contas a receber
112.652
102.848
9.804 10%
Estoques
838
838
nd
Tributos a recuperar
39.442
39.345
97 0%
Instrumentos financeiros derivativos
1.639
5.377 (3.738) -70%
Despesas antecipadas
4.390
16.500 (12.110) -73%
Outros ativos
30.868
22.358
8.510 38%
Ativo Não circulante
4.314.159 4.416.414 (102.255) -2%
Realizável a longo prazo
264.880
263.061
1.819 1%
Aplicações financeiras restritas
158.472
140.374 18.098 13%
Ativo indenizatório
16.403
39.783 (23.380) -59%
Tributos a recuperar
70.120
74.005 (3.885) -5%
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
6.715
6.715
nd
Depósitos judiciais
13.170
8.899
4.271 48%
Imobilizado
4.037.754 4.135.264 (97.510) -2%
Intangível
11-525
18.089 (6.564) -36%
Total do Ativo
4.610.231 4.734.289 (124.058) -3%
Passivo Circulante
398.430
493.632 (95.202) -19%
Empréstimos e financiamentos
329.234
405.733 (7 6.499) -19%
Fornecedores e outras contas a pagar
33.404
44.072 (10.668) -24%
Salários e encargos trabalhistas
35.333
42.739 (7.406) -17%
Impostos e contribuições a pagar
459
1.088
(629) -58%
Passivo Não Circulante
3.375.640 3.697.625 (321.985) -9%
Fornecedores e outras contas a pagar
11
1.718 (1.707) -99%
Empréstimos e financiamentos
3.303.487 3.477.237 (173.750) -5%
Provisão para contingências
26.654
40.949 (14.295) -35%
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
45.488
177.721 (132.233) -74%
Patrimônio líquido
836.161
543.032 293.129 54%
Capital social
1.137.771 1.137.771
0%
Reservas de capital
287.004
288.380 (1.376) 0%
Ajuste de avaliação patrimonial
32.554
23.981
8.573 36%
Prejuízos acumulados
(621.168) (907.100) 285.932 -32%
Total do Passivo e PL
4.610.231 4.734.289 (124.058) -3%
Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado: A Companhia apresentou uma
geração de caixa bruto nas operações em 2019 de R$ 606,9 milhões, e quando
comparado com 2018 um aumento de R$ 202,9 milhões, o principal fato do aumento na geração de caixa é a operação full das 5 novas embarcações do tipo
AHTS 18000.
DFC Consolidado (R$ mil)
2019
2018
Δ R$
Δ%
FLUXOS DE CAI XA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
155.600 (382.399) 537-999 -141%
Ajustes do lucro (prejuízo) antes do imposto de renda: Depreciação e amortização
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos
289.256 198.374
90.882
46%
Despesa conforme contrato de compra
e venda
88.854
2.773
86.081 3104%
Provisão de direitos sobre valorização de
investimentos e opções canceladas
9.084
6.687
2.397
36%
Resultado com derivativos
1.408 (2.737)
4.145 -151%
Resultado na venda de ativo fixo
7.728 (5.843)
13.571 -232%
Resultado na venda de estoque
10.892
(211)
11.103 -5266%
Atualização de aplicação financeira e
aplicação financeira restrita
(16.682) (16.845)
163
-1%
Juros, variações cambiais apropriados
215.562 733.916 (518.354)
-71%
e outros
761.702 533.715 227.987
43%
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
(9.804) (23.635)
13.831
-59%
Esto ques
1.063
350
713 204%
Tributos a recuperar
(155) (6.821)
6.666
-98%
Despesas antecipadas
12.110 (10.265)
22.375 -218%
Depósitos judiciais
(4.271)
(444) (3.827) 862%
Outros ativos
(8.510)
147 (8.657) -5889%
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
(7.635)
21.837 (29.472) -135%
Salários e encargos trabalhistas
(10.190)
2.928 (13.118) -448%
(629)
3.287 (3.916) -119%
Impostos e contribuições a pagar
733.680 521.099 212.581
41%
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Recebimento na venda de estoque
18.881
7.737
11.144 144%
Juros recebidos
(145601) (124.846) (20.755)
17%
Juros pagos
606.959 403.990 202.969
50%
Aquisição de imobilizado e intangível
(143613) (455.739) 312.126
-68%
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado
9 303
350
8.953 2558%
Aplicações financeiras restritas–aplicação
(66.029) (45.339) (20.690)
46%
45.732
10.330 35.40 2 343%
Aplicações financeiras restritas–resgate
(154.607) (490.398) 335.791
-68%
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Captação de empréstimos e financiamentos
22.949 442.569 (419.620)
-95%
Amortização de empréstimos e financiamentos
(444.285) (273.127) (171.158)
63%
Instrumentos financeiros derivativos
(3.990)
(363) (3.627) 999%
Custos de transação de financiamento
(26.670) (33.214)
6.544
-20%
pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(451.996) 135.865 (587.861) -433%
atividades de financiamentos
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa, líquido
356
49.457 (49101)
-99%
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
131.447
75.198
56.249
75%
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa e
(25.560)
6.792 (32.352) -476%
contas garantidas
Caixa e equivalentes de caixa no final do
106.243 131.447 (25.204)
-19%
exercício
Informações do ano de 2019 na moeda funcional US$: A partir de 1º de janeiro
de 2019, a Companhia adota em suas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas o dólar norte-americano (US$) como a moeda que representa com
maior fidedignidade os efeitos econômicos das transações, eventos e condições
subjacentes do Grupo CBO, exceto para empresa CSM que sua moeda funcional
é o Reais. Os itens incluídos nas informações contábeis do Grupo CBO em 31 de
dezembro de 2019, foram determinados em dólares norte-americanos (US$) que é
a moeda funcional do Grupo CBO (exceto CSM), e apresentados em reais (R$), que
é a moeda de apresentação. Assim com base nos itens 35 do CPC 2 e 36 do IAS 21,
o Grupo CBO não apresenta comparativo para sua moeda funcional dólar (US$),
pois de acordo com a norma, a adoção é prospectiva. As informações contábeis
individuais e consolidadas na moeda funcional US$, estão demonstrados a seguir:
Desempenho
2019

% RL

Receitas de serviços prestados

280.066

100%

Custos dos serviços prestados

(139.210)

-50%

140.856

50%

Despesas gerais e administrativas

(26.534)

-9%

Outras despesas operacionais, líquidas

(26.215)

-9%

88.107

31%

DRE Consolidado (US$mil)

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais

Resultado Operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado com derivativos
Variação cambial, líquida

11.365

4%

(55.896)

-20%

(2.010)

-1%

(4.984)

-2%

(51.525)

-18%

Lucro antes do IR/CSLL

36.582

13%

IR & CSLL

31.342

11%

Resultado financeiro

Correntes
Diferidos
Lucro do período

(980)

0%

32.322

12%

67.924

24%

(31.342)

-11%

+ Resultado financeiro

51.525

18%

+ Depreciação, Amortização e Impairment

94.401

34%

+ IR &CSLL

+ Despesas não recorrentes
EBITDA (LAJIDA) Ajustado

8.087

3%

190.595

68%
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Financeiro

OCEANA
OFFSHORE S.A.
CNPJ Nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6
Balanço Patrimonial (US$ mil)

2019

Ativo Circulante

73.455

Caixa e equivalentes de caixa

26.359

Contas a receber

27.948

Estoques

207

Tributos a recuperar

9.787

Instrumentos financeiros derivativos

407

Despesas antecipadas

1.090

Outros ativos

7.657

Ativo Não circulante

1.068.995

Realizável a longo prazo

64.386

Aplicações financeiras restritas

39.316

Ativo indenizatório

4.070

Tributos a recuperar

17.397

Imposto de renda e contribuição social difer

o s 336

Depósitos judiciais

3.267

Imobilizado

1.001.750

Intangível

2.859

Total do Ativo

1.142.450

Passivo Circulante

98.849

Empréstimos e financiamentos

81.682

Fornecedores e outras contas a pagar

8.287

Salários e encargos trabalhistas

8.766

Impostos e contribuições a pagar

114

Passivo Não Circulante

836.153

Fornecedores e outras contas a pagar

3

Empréstimos e financiamentos

819.582

Provisão para contingências

6.613

Imposto de renda e contribuição social diferidos

9.955

Patrimônio líquido

207.448

Capital social

293.633

Reservas de capital

74.081

Ajuste de avaliação patrimonial

5.912

Prejuízos acumulados

(166.178)

Total do Passivo e PL

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Partes relacionadas
Tributos a recuperar
Instrumentos financeiros derivativos
Despesas antecipadas
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras restritas
Ativo indenizatório
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

7
9
10
12
11
8
13
14
7
21
11
27
21
15
16
17

DFC Consolidado (US$ mil)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes do lucro antes do imposto de renda:
Depreciação e amortização
Prov isão para redução ao v alor recuperável de ativos
Despesa conforme contrato de compra e venda
Provisão de direitos sobre valorização de investimentos e opções canceladas
Resultado com derivativos
Resultado na venda de ativo fix o
Atualização de aplicação financeira e aplicação financeira restrita
Juros, variações cambiais apropriados e outros
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
Salários e encargos trabalhistas
Impostos e contribuições a pagar

2019
36.582
72.664
21.737
2.242
348
2.010
2.344
12.267
47.296
197.490
(1.405)
(207)
1.089
3168
(970)
(1.887)

(3.527)
(2.955)
(167)
190.629
Juros recebidos
4.531
(36.598)
Juros pagos
158.561
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Aquisição de imobilizado e intangível
(37.097)
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado
2.371
Aplicações financeiras restritas–aplicação
(30.369)
11.317
Aplicações financeiras restritas–resgate
(53.778)
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
6.179
Amortização de empréstimos e financiamentos
(110.410)
Instrumentos financeiros derivativos
(1.030)
(6.810)
Custos de transação de financiamento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento (112.071)
Redução no caixa e e quivalentes de caixa, líquido
(7.288)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
33.924
(277)
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa e contas garantidas
26.359
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aviso/Disclaimer: As declarações contidas neste comunicado relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais/financeiros,
potencial de crescimento da Companhia e relativas às estimativas de mercado e
macroeconômicas constituem-se em meras previsões, e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças do mercado, do desempenho econômico geral do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais
e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Auditores Independentes: O respeito
aos princípios de independência profissional é parte integrante das políticas da
Companhia para contratação de serviços de auditoria independente. Estes princípios internacionalmente aceitos consistem em: (a) o auditor não deve auditar
o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu
cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. Declaração
da Diretoria: Em atendimento ao artigo 25, parágrafo 1º, inciso V e VI da Instrução
CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concorda com estas
Demonstrações Financeiras e com as opiniões expressas no relatório dos Auditores
Independentes referentes às mesmas.
A Administração.

1.142.450
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais
Controladora
Consolidado Passivo e patrimônio líquido
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018 Circulante
Nota
2019
2018
2019
2018
Empréstimos e financiamentos
18
329.234 405.733
Partes relacionadas
12
39.641
1.912
3.295 106.243 131.447 Fornecedores e outras contas a
112.652 102.848 pagar
19
3.515
3.413 33.404
44.072
838
Salários e encargos trabalhistas 20
2.784
35.333
42.739
14.015 64.280
Impostos e contribuições a pagar
459
1.088
5.045
4.711
39.442
39.345 Total do passivo circulante
45.940
3.413 398.430 493.632
Não circulante
1.639
5.377 Fornecedores e outras contas a
1.323
753
4.390
16.500 pagar
19
11
1.718
30.868
22.358 Empréstimos e financiamentos
18
3.303.487 3.477.237
22.295 73.039 296.072 317.875
Provisão para contingências
21
26.654
40.949
95.837 66.885 158.472 140.374 Imposto de renda e contribuição
27
45.488 177.721
16.403
39.783 social diferidos
3.375.640 3.697.625
8.969
8.376
70.120
74.005 Total do passivo não circulante
Total do passivo
45.940
3.413 3.774.070 4.191.257
Patrimônio líquido
22
5.359
6.715
1.137.771 1.137.771 1.137.771 1.137.771
667
13.170
8.899 Capital social
287.004 288.380 287.004 288.380
110.832 75.261 264.880 263.061 Reservas de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
32.554 23.981 32.554
23.981
747.793 397.196
(621.168) (907.100) (621.168) (907.100)
1.181
942 4.037.754 4.135.264 Prejuízos acumulados
836.161 543.032 836.161 543.032
7
11.525
18.089 Total do patrimônio líquido
859.806 473.406 4.314.159 4.416.414 Total do passivo e do patrimônio
882.101 546.445 4.610.231 4.734.289 líquido
882.101 546.445 4.610.231 4.734.289

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em milhares de reais
Capital
Reservas de capital
Prejuízos
Ajuste de avaliação
Nota
social
Reserva de capital Opções acumulados
patrimonial
Total
Em 1º de janeiro de 2018
1.137.771
282.652
8.465
(548.046)
10.109 890.951
Ajustes acumulados de conversão–controladas
13.872 13.872
Opções outorgadas reconhecidas
22 (ii)
(2.737)
(2.737)
Prejuízo do exercício
(359.054)
(359.054)
Em 31 de dezembro de 2018
1.137.771
282.652
5.728
(907.100)
23.981 543.032
Ajustes acumulados de conversão para moeda de
apresentação
8.573
8.573
Opções outorgadas reconhecidas
22 (ii)
(1.376)
(1.376)
Lucro líquido do exercício
285.932
285.932
Em 31 de dezembro de 2019
1.137.771
282.652
4.352
(621.168)
32.554 836.161
Demonstração do valor adicionado Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais
Controladora
Consolidado Valor adicionado (consumido) total
Receitas
2019
2018
2019
2018 a distribuir
312.563 (345.645) 933.127 788.256
Prestação de serviços e afretamento
1.224.014 959.596 Distribuição do valor adicionado
Outras receitas, líquidas
93.212 71.398 (consumido)
1.317.226 1.030.994 Pessoal e encargos
(1.408)
2.737 (270.667) (246.497)
Insumos adquiridos de terceiros
Impostos,
taxas
e
contribuições
Custos dos serviços prestados
(113.287) (91.879)
Federais correntes
(358)
(1.717) (117.820) (115.295)
Materiais, energia, serviços de terceiros
5.359
134.275 25.062
e outros
(2.968) (2.916) (87.938) (55.760) Federais diferidos
(95)
(5)
(2.968) (2.916) (201.225) (147.638) Estaduais
Valor adicionado (consumido) bruto (2.968)
(2.916) 1.116.001 883.355 Municipais
(1.760) (1.752)
Depreciação, amortização e impairment
(7)
(196) (378.110) (201.147) Juros, despesas bancárias, derivativos
Valor adicionado (consumido)
e outros
(19.312) (12.591) (227.633) (198.739)
líquido pela entidade
(2.975)
(3.112) 737.891 682.209 Aluguéis de imóveis, equipamentos e
Valor adicionado (consumido)
veículos
(1.316)
(950) (2.971)
recebido em transferência
Variação
cambial
passiva
(10.912)
(522)
(162.545)
(607.113)
Resultado da equivalência patrimonial 291.319 (366.923)
(285.932) 359.054 (285.932) 359.054
Receitas financeiras e derivativos
23.866
24.333
45.988 39.386 Lucro líquido /prejuízo do exercício
Variação cambial ativa
353
57 149.248 66.661 Valor adicionado distribuído (consu(312.563) 345.645 (933.127) (788.256)
315.538 (342.533) 195.236 106.047 mido)
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Oceana Offshore S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima registrada na comissão de valores mobiliários (CVM) sob o nº 23620
na categoria A que, consoante a instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, está autorizada a negociação de quaisquer valores mobiliários do emissor em
mercados regulamentados de valores mobiliários. A Companhia foi constituída em 8 de novembro de 2011. Sua sede está localizada na Av. do Contorno, nº 2, CEP:
24.110-200–Barreto–Niterói–RJ. As principais atividades da Companhia e suas controladas ("Grupo CBO") são divididas em dois segmentos: i) Apoio marítimo e ii)
Estaleiro para construção de embarcações e prestação de serviços de manutenção/reparo. A Companhia tem como objeto social a participação, na qualidade de
sócia, acionista, consorciada ou por meio de outras modalidades de investimento, em outras empresas que atuem no segmento de prestação de serviços de apoio
marítimo à indústria de óleo e gás, e no segmento de estaleiro para a construção de embarcações destinadas à prestação de referidos serviços, tais como a locação de
equipamentos marítimos e/ou a prestação de serviços de consultoria e/ou operacionais destinados à indústria de óleo e gás, no Brasil ou no exterior. A emissão dessas
demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia em 10 de março de 2020. 1.1. Atividades operacionais das controladas
diretas e indiretas da Companhia
Participação no
Empresa
capital
Principais atividades
Segmento
principal atividade operacional da CBO é oriunda do afretamento de embarcações,
Companhia Brasileira de Offshore 100% diretamente A
mediante contratos firmados, susbtancialmente, com um único cliente. Em 31 de
S.A. ("CBO")
dezembro de 2019, a frota da CBO é composta por 31 embarcações.
Aliança S.A. Indústria Naval e Em- 100% diretamente Construção naval, prestação de serviços de manutenção, assistência técnica em
Estaleiro
presa de Navegação ("Aliança")
embarcações marítimas, substancialmente, para o Grupo CBO.
CBO Serviços Marítimos Ltda. 100% indiretamente A principal atividade operacional da CSM é oriunda da prestação de serviços marítimos Apoio marítimo
("CSM")
de apoio, mediantes contratos firmados, substancialmente, com um único cliente.
Comercializar e operar embarcações em alto mar, serviços em geral em embarcações,
Vega Shipholding AS
participar em outras empresas com objetivos sociais similares ao seu negócio ou diferentes. Holding/ apoio
(“Shipholding”)
100% diretamente Está sediada na Noruega, assim como suas controladas abaixo.
marítimo
Em 31 de dezembro de 2019, a frota de suas controladas ( Challenger, Chaser e Supporter)
é composta por 3 embarcações.
e operar embarcações em alto mar, serviços em geral em embarcações , Apoio marítimo
Vega Challenger AS ("Challenger") 100% indiretamente Comercializar
participar em outras empresas com os objetos sociais similares ou diferentes.
e operar embarcações em alto mar, serviços em geral em embarcações , Apoio marítimo
Vega Chaser AS ("Chaser")
100% indiretamente Comercializar
participar em outras empresas com os objetos sociais similares ou diferentes.
e operar embarcações em alto mar, serviços em geral em embarcações , Apoio marítimo
CBO Supporter AS ("Supporter") 100% indiretamente Comercializar
participar em outras empresas com os objetos sociais similares ou diferentes.
1.2. Reorganização das atividades de construção de embarcações e conclusão do plano de expansão – Segmento estaleiro: O Grupo CBO decidiu,
durante o exercício de 2016, pela concentração das operações de construção no seu Estaleiro de Itajaí–SC, consequentemente, foi iniciado o processo de
transferência da operação de construção de embarcações do Estaleiro Aliança, cujas instalações estão localizadas em Niterói – RJ, para o referido estaleiro em
Itajaí-SC. As atividades de construção no Estaleiro Aliança foram transferidas após a conclusão da embarcação CBO Aliança, em novembro de 2016 e em
outubro de 2018, o Estaleiro de Itajaí-SC entregou a sua última embarcação do tipo AHTS 18000, CBO Terra Brasilis, assim o Grupo CBO concluiu o seu plano
de expansão. Atualmente, o estaleiro Aliança se dedica a duas atividades: (i) conversões, reparos e manutenção da frota e (ii) operação de base de apoio para
navegação de offshore. Em relação ao estaleiro em Itajaí-SC, a administração está avaliando sua utilização para a construção de novas embarcações para
terceiros. O Consórcio Águas Azuis, no qual o Grupo CBO faz parte como subcontratado, venceu a licitação para a construção de quatro embarcações militares
de alta complexidade tecnológica, as corvetas classe Tamandaré, o resultado da concorrência internacional conduzida pela Marinha do Brasil foi anunciado no
dia 28 de março de 2019. 1.3. Avaliação dos ativos – Segmento estaleiro: Com a transferência das operações de construção de embarcações do estaleiro
em Niterói-RJ para Itajaí-SC em 2016 e a paralisação dessa atividade de construção no final de 2018, com a entrega das últimas embarcações no estaleiro em
Itajaí-SC, a administração do Grupo CBO contratou uma empresa especializada em avaliação de ativos, para mensurar o valor recuperável dos ativos. A primeira avaliação do valor recuperável, realizada em 2016, dos ativos (terrenos, construções e outros) pertencentes à Aliança (ativos localizados em Niterói-RJ
e Guaxindiba-RJ), indicou uma redução ao valor recuperável (impairment) de R$ 45.506, integralmente registrada pelo Grupo CBO. Visando acompanhar e
manter atualizado o montante registrado, anualmente, o Grupo CBO efetua a avaliação dos referidos ativos. Em 2017 e em 2018 (neste ano inclui também a
avaliação dos ativos do estaleiro Itajaí-SC), a Companhia contratou a mesma empresa avaliadora, que com base nos trabalhos efetuados identificou a necessidade de reversão parcial do impairment no montante de (R$ 2.853) (2017) e constituição de complemento do impairment de R$ 2.773 (2018). Em 2019, a
administração do Grupo CBO seguiu o mesmo procedimento dos anos anteriores, a empresa avaliadora identificou a necessidade de constituição de complemento do impairment de R$ 5.718 (2019). A avaliação dos ativos do Estaleiro Itajaí-SC não apresentou impairment. O montante acumulado em 31 de dezembro
de 2019 de redução ao valor recuperável de ativos do segmento estaleiro é de R$ 51.144. O método de avaliação foi baseado em informações observáveis pelo
mercado para os ativos imobilizados, líquidos de despesas de venda, de acordo com o Nível 2, uma vez que o estaleiro não está operando no momento, conforme permitido pelo CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos. O laudo para avaliação do valor de mercado líquido de despesas de venda dos
referidos ativos apresentou, também, vida útil estimada de benfeitorias e edificações. A administração avaliou tais informações e concluiu que as vidas úteis

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Nota
2019
2018
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
24
(4.384)
(1.691)
Resultado de equivalência patrimonial
15
291.319 (366.923)
Lucro (prejuízo) operacional
286.935 (368.614)
Receitas financeiras
23.866
24.333
Despesas financeiras
(19.312) (12.591)
Variação cambial, líquida
(10.558)
(465)
Resultado financeiro
26
(6.004)
11.277
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social
280.931 (357.337)
Imposto de renda e contribuição social
27
Correntes
(358)
(1.717)
Diferidos
5.359
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
285.932 (359.054)
Lucro líquido (prejuízo) básico por ação–em R$ 22
0,2731 (0,3430)
Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação–em R$ 22
0,2711 (0,3397)
Consolidado
Nota
2019
2018
Receitas de serviços prestados
23 1.109.344 853.593
Custos dos serviços prestados
24 (551.625) (463.782)
Lucro bruto
557.719 389.811
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
24 (103.793) (81.281)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
25 (103.383)
8.876
Lucro operacional
350.543 317.406
Receitas financeiras
45.988
33.543
Despesas financeiras
(219.906) (198.739)
Resultado com derivativos
(7.728)
5.843
Variação cambial, líquida
(13.297) (540.452)
Resultado financeiro
26 (194.943) (699.805)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social
155.600 (382.399)
Imposto de renda e contribuição social
27
Correntes
(3.943)
(1.717)
Diferidos
134.275
25.062
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
285.932 (359.054)
Lucro líquido (prejuízo) básico por ação–em R$ 22
0,2731 (0,3430)
Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação–em R$ 22
0,2711 (0,3397)
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais
Controladora e
Consolidado
2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
285.932 (359.054)
Outros resultados abrangentes
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
Ajustes acumulados de conversão
13.872
Ajustes acumulados de conversão para moeda de apresentação
8.573
Total do resultado abrangente do exercício
294.505 (345.182)
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
FLUXOS DE CAIXA DAS
Nota
2019
2018
2019
2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
280.931 (357.337) 155.600 (382.399)
Ajustes do lucro (prejuízo) antes do
imposto de renda:
Depreciação e amortização
24
7
196 289.256 198.374
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos
25
88.854
2.773
Equivalência patrimonial
15 (291.319) 366.923
Despesa conforme contrato de
compra e venda
25
9.084
6.687
Opções outorgadas reconhecidas 24
1.408 (2.737)
1.408 (2.737)
Resultado com derivativos
8
7.728 (5.843)
Resultado na venda de ativo fixo
10.892
(211)
Atualização de aplicação financeira
e aplicação financeira restrita
7
(6.714) (10.679) (16.682) (16.845)
Juros, variações cambiais apropriados e outros
11.640 (1.902) 215.562 733.916
(4.047) (5.536) 761.702 533.715
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
9
(9.804) (23.635)
Estoques
10
1.063
350
Tributos a recuperar
11
(793)
673
(155) (6.821)
Despesas antecipadas
13
(57) 12.110 (10.265)
Depósitos judiciais
21
(667)
(4.271)
(444)
Outros ativos
14
23 (8.510)
147
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a
pagar
19
102
306 (7.635) 21.837
Salários e encargos trabalhistas
20
(10.190)
2.928
Impostos e contribuições a pagar
(1.744)
(629)
3.287
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais
(5.404) (6.335) 733.680 521.099
Juros recebidos
12.057
96 18.881
7.737
Juros pagos
18
(145.601) (124.846)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
6.653 (6.239) 606.959 403.990
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de imobilizado e intan- 16 e
gível
17
(194)
(112) (143.613) (455.739)
Aumento de capital em controlada 15 (61.180)
Valor recebido pela venda de ativo
imobilizado
9.303
350
Aplicações financeiras restritas–
aplicação
7
(64.571)
(66.029) (45.339)
Aplicações financeiras restritas–
resgate
7
30.275
916 45.732 10.330
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos
(95.670)
804 (154.607) (490.398)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Captação de empréstimos e financiamentos
18
22.949 442.569
Amortização de empréstimos e financiamentos
18
(444.285) (273.127)
Partes relacionadas–Notas promissórias para controladas
(72.500) (74.676)
Partes relacionadas–Recebimento
de notas promissórias de controladas
208.600 85.464
Partes relacionadas–Pagamento
de notas promissórias para controladas
(44.525)
Instrumentos financeiros derivativos
8
(3.990)
(363)
Custos de transação de financiamento pagos
(3.813) (2.667) (26.670) (33.214)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos
87.762
8.121 (451.996) 135.865
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA,
LÍQUIDO
(1.255)
2.686
356 49.457
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
3.295
609 131.447 75.198
Ganhos (perdas) cambiais sobre
caixa e contas garantidas
(128)
(25.560)
6.792
Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício
1.912
3.295 106.243 131.447
apresentadas no laudo são muito próximas das vidas úteis já utilizadas pelo
Grupo CBO para a depreciação dos referidos ativos, mantendo as vidas úteis
já utilizadas anteriormente. 1.4. Avaliação dos ativos – Apoio marítimo: Durante o exercício de 2019, determinadas embarcações do Grupo CBO estiveram
sem contratos para prestação de serviços, devido a condições e fatores de
mercado. Desta maneira, a administração identificou a necessidade de avaliar
uma possível constituição de redução ao valor recuperável de ativos (impairment) nos seus ativos imobilizados relacionados ao segmento apoio marítimo
(bens flutuantes). Pelo fato dessas embarcações não terem contrato firmado
para prestação de serviços e não houve novos contratos durante o exercício
2019, não há evidências de fluxos de caixas futuros a serem auferidos pelos
referidos ativos, o que impossibilita que seja efetuada uma avaliação do valor
em uso, por meio do fluxo de caixa descontado. Por esse fato, a avaliação das
referidas embarcações foi efetuada por meio do valor de mercado, líquido das
despesas de vendas, conforme permitido pelo CPC 01 (R1) – Redução ao valor
recuperável de ativos. A administração contratou empresa especializada para
apoiar na avaliação do valor de mercado dos referidos ativos, identificando a
necessidade de constituição de impairment. Adicionalmente, no início de 2020
e antes da emissão das presentes demonstrações financeiras, o Grupo CBO
assinou “Term-Sheet” para a venda de duas embarcações “Vegas Chaser e
Challenger” e, como o valor em negociação estava abaixo do valor contábil
residual desses ativos, a administração constituiu “impairment” adicional. O
montante acumulado em 31 de dezembro de 2019 de redução ao valor recuperável de ativos do segmento de apoio marítimo é de R$ 83.136. O método de
avaliação de mercado foi usado baseado em informações observáveis pelo
mercado para os ativos imobilizados, líquidos das despesas de venda, de acordo com o Nível 2. 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1. Base
de preparação e apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as
normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram
preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso
de certos ativos financeiros e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos), tem seu custo 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 administra-
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ção da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo
CBO. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. a) Demonstrações financeiras individuais: As demonstrações financeiras
individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Elas também estão em conformidade com as normas internacionais de relatório
financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB)). Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. b) Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações
financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as
normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB)). c) Demonstração do valor adicionado: A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09–"Demonstração do Valor
Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração.
Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como
informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis. 2.2. Moeda de apresentação e moeda funcional: (a) Moeda de apresentação: A moeda de apresentação é a moeda em que as demonstrações
financeiras são apresentadas e normalmente é definida em função de obrigações legais da Companhia. Em atendimento à legislação brasileira, essas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, convertendo-se
as demonstrações financeiras preparadas na moeda funcional da Companhia
para reais, utilizando os seguintes critérios: • Ativos e passivos são convertidos
utilizando-se a taxa de fechamento do dólar norte-americano na data do respectivo balanço. • Contas de resultado, resultado abrangente, demonstração
do fluxo de caixa e do valor adicionado pelas taxas do dólar norte-americano
das datas das transações ou média mensal, quando aplicável. • Patrimônio líquido ao valor histórico em dólar norte-americano na data da adoção. As variações cambiais resultantes da conversão acima referida são reconhecidas em
conta específica do patrimônio líquido, denominada “Ajustes acumulados de
conversão para moeda de apresentação”. (b) Moeda funcional: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do Grupo CBO
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual
cada empresa atua (“a moeda funcional”). No encerramento do exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, a administração das empresas do Grupo CBO
reavaliou a moeda do ambiente econômico que mais influenciava suas operações que conjuntamente com fatores complementares previstos no item 10 do
CPC 02/IAS21 representam com maior fidedignidade os efeitos econômicos
das suas transações, eventos e condições subjacentes, para determinação de
sua moeda funcional, a luz das práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC 2)
e normas internacionais de relatório financeiro – IFRS (IAS21) e concluiu que,
com o aumento gradativo da representatividade de suas operações denominadas em dólares norte-americanos, pela entrada em operação de novas embarcações, dentre outros aspectos analisados, e o término do plano de expansão
em 2018, a partir de 1 de janeiro de 2019 as empresas do Grupo CBO passaram
a adotar o dólar norte-americano como sua moeda funcional, exceto a controlada CSM, que presta serviços de apoio marítimo, onde sua moeda funcional
permanece o Real. Assim, com base nos itens 35 do CPC 2 e 36 do IAS 21, o
Grupo CBO aplicou, prospectivamente, os procedimentos de conversão requeridos à nova moeda funcional, a partir da data da alteração em 2019. Os itens
incluídos nas demonstrações financeiras do Grupo CBO, a partir de 1º de janeiro de 2019 foram determinados em dólares norte-americanos (US$) que é a
moeda funcional das empresas do Grupo CBO (exceto CSM), e apresentados
em reais, que é a moeda de apresentação do Grupo CBO. Para a subsidiária
CSM cuja moeda funcional é o Real e, portanto, diferente do Dólar, as contas
de ativos e passivos são convertidas para a moeda funcional da Controladora,
utilizando as taxas de câmbio vigentes na data do balanço, e os itens de receitas e despesas são convertidos utilizando a taxa média mensal. Os ajustes de
conversão resultantes são reconhecidos na rubrica específica do Patrimônio
líquido denominada “Ajustes acumulados de conversão”. As demonstrações
contábeis individuais e consolidadas na moeda funcional US$, estão demonstrados a seguir:
Balanço patrimonial
Em milhares de US$
Controladora
Consolidado
31/12/19 1/01/19 31/12/19 1/01/19
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
474
850
26.359 33.924
Contas a receber
27.948 26.543
Estoques
207
Partes relacionadas
3.477 16.589
Tributos a recuperar
1.252
1.216
9.787 10.154
Instrumentos financeiros derivativos
407
1.388
Despesas antecipadas
328
195
1.090
4.258
Outros ativos
7.657
5.770
Total do ativo circulante
5.531 18.850
73.455 82.036
Não circulante
Aplicações financeiras restritas
23.777 17.261
39.316 36.227
Ativo indenizatório
4.070 10.267
Tributos a recuperar
2.225
2.162
17.397 19.099
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
1.330
336
Depósitos judiciais
166
3.267
2.297
27.498 19.423
64.386 67.890
Investimentos
185.524 102.507
Imobilizado
293
243 1.001.750 1.067.220
Intangível
2
2.859
4.668
Total do ativo não circulante
213.315 122.175 1.068.995 1.139.779
Total do ativo
218.846 141.025 1.142.450 1.221.815
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
81.682 104.711
Partes relacionadas
9.835
Fornecedores e outras contas a pagar
872
881
8.287 11.374
Salários e encargos trabalhistas
691
8.766 11.030
Impostos e contribuições a pagar
114
281
Total do passivo circulante
11.398
881
98.849 127.395
Não circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
3
443
Empréstimos e financiamentos
819.582 897.398
Provisão para contingências
6.613 10.568
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
9.955 45.866
Total do passivo não circulante
836.153 954.275
Total do passivo
11.398
881 935.002 1.081.671
Patrimônio líquido
Capital social
293.633 293.633 293.633 293.633
Reservas de capital
74.081 74.424
74.081 74.424
Ajuste de avaliação patrimonial
5.912
6.189
5.912
6.189
Prejuízos acumulados
(166.178) (234.102) (166.178) (234.102)
Total do patrimônio líquido
207.448 140.144 207.448 140.145
Total do passivo e do patrimônio líquido 218.846 141.025 1.142.450 1.221.815
Demonstração do resultado
31/12/2019
Em milhares de US$
Controladora
Consolidado
Receitas de serviços prestados
280.066
(139.210)
Custos dos serviços prestados
140.856
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(1.098)
(26.534)
69.370
Resultado de equivalência patrimonial
(26.215)
Outras despesas operacionais, líquidas
Lucro operacional
68.272
88.107
Receitas financeiras
5.846
11.365
Despesas financeiras
(4.891)
(55.896)
Resultado com derivativos
(2.010)
(2.557)
(4.984)
Variação cambial, líquida
(1.602)
(51.525)
Resultado financeiro
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
66.670
36.582
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
(76)
(980)
1.330
32.322
Diferidos
67.924
67.924
Lucro líquido do exercício
Demonstração do resultado abrangente–Em milhares de US$
31/12/2019
Controladora Consolidado
Lucro líquido do exercício
67.924
67.924
Outros resultados abrangentes
Itens a serem posteriormente reclassificados
para o resultado
Total do resultado abrangente do exercício
67.924
67.924
Demonstração das mutações do patrimônio líquido–Em milhares de US$
Reservas de
capital
Pre- Ajuste de
Reserjuízos avaliação
Capital va de Op- acumu- patrimosocial capital ções
lados
nial Total
Em 1º de janeiro de 2019 293.633 72.946 1.478 (234.102)
6.189 140.144
Ajustes acumulados de conversão para moeda funcional
(277) (277)
Opções outorgadas reconhecidas
(343)
(343)
67.924
67.924
Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de
293.633 72.946 1.135 (166.178)
5.912 207.448
2019

caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; nesse último caso, desde que
31/12/2019
Contro- Consoli- o Grupo CBO tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios
ladora
dado de propriedade. Os ativos financeiros mensurados a valor justo pelo meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ganhos ou perdas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
66.670
36.582 decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em
Ajustes do lucro antes do imposto de renda:
Depreciação e amortização
2
72.664 “Resultado financeiro”, no período em que ocorrem. (a) Ativos financeiros ao
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos
21.737 valor justo por meio do resultado: Os ativos que não atendem os critérios de
custo amortizado são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais
Equivalência patrimonial
(69.370)
Despesa conforme contrato de compra e venda
2.242 ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja subsequenteOpções outorgadas
348
348 mente ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apreResultado com derivativos
2.010 sentados líquidos em “Resultado financeiro”. Os ativos dessa categoria são classiResultado na venda de ativo fixo
2.344 ficados como ativos circulantes e estão divulgados na Nota 5. (b) Custo
amortizado: Os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais
Atualização de aplicação financeira e aplicação financeira
restrita
14.676
12.267 quando tais fluxo de caixa representam o pagamento do principal e de juros, são
Juros, variações cambiais apropriados e outros
(263)
47.296 mensurados ao custo amortizado. As receitas com juros provenientes desses ativos
12.063 197.490 financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
(1.405) diretamente no resultado e apresentados em “Resultado financeiro”. As perdas por
Estoques
(207) impairment, quando ocorridas, são apresentadas em uma conta separa na demonsTributos a recuperar
(46)
1.089 tração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado estão
Despesas antecipadas
(1)
3.168 divulgados na Nota 5. 2.8.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos
Depósitos judiciais
(166)
(970) e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanOutros ativos
(1.887) ço 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
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
(9)
(3.527) passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos
Salários e encargos trabalhistas
(2.955) futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplênImpostos e contribuições a pagar
(167) cia, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. 2.8.4. Impairment de
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
11.841 190.629 ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado: O Grupo CBO
Juros recebidos
2.830
4.531 avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos
Juros pagos
(36.598) de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio do resultado. A
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
14.671 158.561 metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento
significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, o Grupo CBO
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo IFRS 9/CPC 48 e, por
INVESTIMENTOS
Aquisição de imobilizado e intangível
(50) (37.097) isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.9. Instrumentos financeiros derivativos: InicialAumento de capital em controlada
(14.515)
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado
2.371 mente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contraAplicações financeiras restritas–aplicação
(30.020) (30.369) to de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor
Aplicações financeiras restritas–resgate
7.422
11.317 justo. As variações no valor justo desses instrumentos financeiros derivativos são
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(37.163) (53.778) reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado na rubrica “Resultado
financeiro” (Nota 26). Os valores justos dos instrumentos financeiros derivativos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAutilizados no negócio do Grupo CBO estão divulgados na Nota 8. 2.10. Contas a
MENTOS
Captação de empréstimos e financiamentos
6.179 receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a
Amortização de empréstimos e financiamentos
(110.410) receber pela prestação de serviços de apoio marítimo e afretamento das embarcações no curso normal de suas atividades. O Grupo CBO, mantém as contas a rePartes relacionadas–Notas promissórias para controladas (19.153)
ceber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanPartes relacionadas–Recebimento de notas promissórias
to, essas contas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e,
de controladas
53.261
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de
Partes relacionadas–Pagamento de notas promissórias para
taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo de recebicontroladas
(11.047)
Instrumentos financeiros derivativos
(1.030) mento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no
Custos de transação de financiamento
(945)
(6.810) ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 2.11.
Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realizaCaixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
22.117 (112.071) ção, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é a média ponderada
móvel. Os estoques compreendem, substancialmente, materiais para a manutenção
REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA,
LÍQUIDO
(376)
(7.288) das embarcações e importações em andamento, que são demonstradas ao custo
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
850
33.924 acumulado de cada importação. 2.12. Depósitos judiciais: Existem situações em
(277) que o Grupo CBO questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa e contas garantidas
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
474
26.359 movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por
Demonstração do valor adicionado–Em milhares de US$
31/12/2019 estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados
Contro- Consoli- em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. 2.13. Imobilizaladora
dado do: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos
Receitas
Prestação de serviços e afretamento
309.012 itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com
Outras receitas, líquidas
23.616 a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são incluídos no valor
332.628 contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado,
somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
(29.253) a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(760) (23.106) itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são
(760) (52.359) lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos
Valor adicionado (consumido) bruto
(760) 280.269 não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método
Depreciação, amortização e impairment
(2) (94.401) linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil
Valor adicionado (consumido) líquido pela entidade
(762) 185.868 ponderada estimada, como segue:
Anos
Valor adicionado recebido em transferência
Edificações e benfeitorias em bens de terceiros
27
Resultado da equivalência patrimonial
69.370
23
Receitas financeiras e derivativos
5.846
11.365 Bens flutuantes (Embarcações)
15
Variação cambial ativa
1.474
6.559 Equipamentos e instalações
7
76.690
17.924 Outros
Valor adicionado total a distribuir
75.928 203.792 Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixaDistribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
(340) (68.298) do ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu
valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinaImpostos, taxas e contribuições
Federais correntes
(77) (29.731) dos pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos
Federais diferidos
1.330
32.322 em "Outras receitas operacionais, líquidas" na demonstração do resultado. 2.14.
Estaduais
(25) Ativos intangíveis: (a) Softwares: As licenças de softwares são capitalizadas com
Municipais
(442) base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam
Juros, despesas bancárias, derivativos e outros
(4.893) (57.913) prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos
(239) estimada dos softwares de cinco anos.Os custos associados à manutenção de
Variação cambial passiva
(4.024) (11.542) softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de
Lucro líquido do exercício
(67.924) (67.924) desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produValor adicionado consumido
(75.928) (203.792) tos de software identificáveis e exclusivos, controlados pelo Grupo CBO, são reco2.3. Novas normas, revisões e interpretações: As seguintes normas foram ado- nhecidos como ativos intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que são capitadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019 e não talizados como parte do produto de software, incluem os custos com empregados
tiveram impactos para o Grupo CBO. IFRS 16/CPC 06 (R2)–"Arrendamentos": alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despesas
com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos atribuíveis de financiados pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente mento incorridos durante o período de desenvolvimento do software. Outros gastos
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como
ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente recode baixo valor. Os arrendadores, situação na qual o Grupo CBO se classifica, não nhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequentiveram impactos relevantes na mensuração. (Nota 2.21). IFRIC 23/ICPC 22–"In- te. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos
certeza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda": essa interpretação es- ativos, que é revisada sempre que necessário. (b) Contratos e relações com
clarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro clientes: Os contratos de afretamento adquiridos em uma combinação de negócios
(IR/CS) correntes e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incer- foram reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição. Os contratos de afretateza sobre tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A adminis- mento têm vida útil finita e são contabilizados pelo seu valor de custo menos amortração avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pelo Grupo CBO nos tização acumulada. A amortização é calculada usando o fluxo de caixa da combiperíodos em aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e con- nação de negócios durante o prazo dos contratos. 2.15. Impairment de ativos não
cluiu que não há impacto significativo a ser divulgado ou registrado nas demons- financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortrações financeiras. As normas elencadas a seguir também foram adotadas pela tização e são testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução
primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019, e não tiveram im- ao valor recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são
pactos para o Grupo CBO: IAS 12/CPC 32–"Tributos sobre o Lucro”: esclarece revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas
que os efeitos tributários (impostos sobre a renda) sobre distribuições de dividendos circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda
relacionados a instrumentos financeiros classificados no patrimônio líquido, devem por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor
seguir a classificação das transações ou eventos passados que geraram os lucros recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos
distribuíveis. Este requerimento é aplicável para todos os efeitos de imposto de seus custos de alienação e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment
renda relacionadas a dividendos, incluindo distribuições cujos tratamentos contábeis os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de
sejam similares a dividendos, como exemplo: juros sobre capital próprio. IAS 23/ caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os
CPC 20–"Custos de Empréstimos": a alteração esclarece que, se um emprésti- ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados
mo específico permanecer em aberto após o correspondente ativo qualificável subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data
estar pronto para o uso ou venda (conforme o caso), ele se tornará parte dos em- do balanço. 2.16. Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos forpréstimos gerais para fins de determinação dos custos de empréstimos elegíveis necedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no
para capitalização em outros ativos qualificáveis, para os quais não existam em- curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o
préstimos específicos. IFRS 3/CPC 15–"Combinação de Negócios": esclarece pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar
que a obtenção de controle sobre um negócio que anteriormente era uma operação são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconheciconjunta (sob IFRS 11) da adquirente, é uma combinação de negócios em estágios das pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com
(step-acquisition). Dessa forma, a adquirente deve remensurar a participação an- o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.17. Empréstimos e financiamentos:
teriormente detida na operação conjunta ao valor justo, na data da aquisição. IFRS Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
11/CPC 19–"Negócios em Conjunto": esclarece que, quando uma entidade obtém líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados
o controle conjunto de um negócio que é uma operação conjunta, ela não remen- pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos
sura as participações anteriormente detidas nessa operação conjunta. Alterações custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do
no IAS 19/CPC 33–“Benefícios a Empregados”: a alteração específica que, resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando
quando ocorrer um evento de alteração, redução ou liquidação de um plano de o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são classifibenefício definido, a entidade deve atualizar as premissas anteriormente utilizadas cados como passivo circulante, a menos que o Grupo CBO tenha um direito incone remensurar o custo de serviço corrente e os juros líquidos pelo período remanes- dicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data
cente, após as modificações. Alterações no IAS 28/CPC 19 – “Investimento em do balanço. Os custos de empréstimos e financiamentos gerais e específicos que
coligada, controlada e empreendimento controlado em conjunto”: O IFRS 9 são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo quaexclui de seu escopo participações societárias em coligadas e empreendimentos lificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo
conjuntos, os quais são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial de substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados
acordo com o IAS 28. A alteração ao IAS 28 esclareceu que a referida exclusão de como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefíescopo no IFRS 9 se aplica apenas aos elementos dos investimentos que forem cios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. Dessa forma, a contabili- com confiança. Demais custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos
zação de instrumentos financeiros de longo prazo com uma coligada ou joint ven- como despesa no período em que são incorridos. 2.18. Provisões: As provisões
ture que, em substância, fazem parte do investimento líquido nessas investidas, para ações judiciais (trabalhista, civil, tributária e ambiental) e contratos onerosos
mas para os quais o método de equivalência patrimonial não se aplica, deve seguir são reconhecidas quando: (i) o Grupo CBO tem uma obrigação presente ou não
os requerimentos do IFRS 9. 2.4. Consolidação: A Companhia consolida todas as formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é
entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem di- provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e
reitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas
de dirigir as atividades relevantes da investida. As empresas controladas incluídas operacionais futuras. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do
na consolidação estão descritas na Nota 1.1. Em 31 de dezembro de 2019, a Com- tempo é reconhecido como despesa financeira. Quando houver uma série de obripanhia incluiu em sua consolidação a CBO Supporter AS., empresa que foi adqui- gações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em conrida em dezembro de 2019, pela Vega Shipholding AS. A CBO Supporter é uma sideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida
empresa sediada na Noruega e na data de sua aquisição não se caracterizava como mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individuum negócio, sendo uma entidade sem operação e sem ativos relacionados. Após al incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mena aquisição a sua controladora, Vega Shipholding AS, integralizou em 3 de dezem- suradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar a obrigação,
bro de 2019, capital social no montante de R$ 65.556, por meio de uma embarcação usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de
do tipo PSV 5.000. 2.5. Apresentação das informações por segmentos: As in- mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.19.
formações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: As despesas de
com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos
A Diretoria é responsável pela alocação de recursos, avaliação de desempenho correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstrados segmentos operacionais e pelas decisões estratégicas do Grupo CBO. Os ção do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens
segmentos do Grupo CBO estão apresentados na Nota 30. 2.6. Caixa e equiva- reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Neslentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos se caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos abrangente. O encargo de imposto de renda e a contribuição social correntes e
originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.7. diferidos é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialAplicações financeiras restritas: As aplicações financeiras restritas incluem in- mente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades do Grupo
vestimentos que, por motivos contratuais ou outras questões do negócio, perma- CBO atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as
necem com sua movimentação restrita. Caso a administração tenha expectativa posições assumidas pelo Grupo CBO nas apurações de impostos sobre a renda
de que o evento restritivo ocorra em menos de 12 meses, a parcela relacionada é com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
classificada para o ativo circulante. Caso contrário, o valor é mantido no ativo não interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
circulante. As aplicações restritas são às garantias das fianças dos financiamentos. estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribui2.8. Ativos financeiros: 2.8.1. Classificação: O Grupo CBO classifica seus ativos ção social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no pasfinanceiros sob as seguintes categorias de mensuração: Mensurados ao valor jus- sivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecito por meio do resultado. Mensurados ao custo amortizado. A classificação depen- padamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda
de do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
contratuais dos fluxos de caixa. 2.8.2. Reconhecimento e mensuração: Compras sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais
e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.
data na qual o Grupo CBO se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilifinanceiros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa zados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operatenham vencido ou tenham sido transferidos e o Grupo CBO tenha transferido ção que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação,
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. A mensuração inicial não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O imposto de
é a valor justo e não foi alterada com a adoção do IFRS 9/CPC 48. Subsequente- renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção
mente os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no limite do
Demonstração dos fluxos de caixa–Em milhares de US$
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passivo diferido e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os
tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos
forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. A administração do Grupo CBO, entende que podem existir obrigações, relativas ao imposto de renda e de contribuição social de exercícios anteriores (últimos cinco anos),
uma vez que não é possível conseguir aceitação final e definitiva das declarações
de imposto de renda e contribuição social no Brasil. Adicionalmente, as leis fiscais
em geral são, sob certos aspectos, vagas e suscetíveis de sofrerem modificações
imprevistas em sua interpretação. Dessa forma, com base na opinião de seus assessores jurídicos, a administração do Grupo CBO é de opinião que todos os impostos têm sido pagos ou provisionados adequadamente e, em 31 de dezembro
de 2019, não tem conhecimento de ações de vulto formalizadas, ou não, contra o
Grupo CBO que implicassem na constituição de provisão ou divulgação adicional
para cobrir eventuais desembolsos futuros. 2.20. Benefícios a empregados: (a)
Obrigações de aposentadoria: O Grupo CBO faz contribuições para planos de
seguro de pensão públicos ou privados de forma obrigatória, contratual ou voluntária, não tendo qualquer obrigação adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As contribuições são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, quando devidas, as contribuições feitas antecipadamente são
reconhecidas como um ativo na proporção em que um reembolso em dinheiro ou
uma redução dos pagamentos futuros estiver disponível. (b) Pagamentos baseados em ações: A Companhia opera determinados planos de remuneração com
base em ações, liquidados com ações, segundo os quais a entidade recebe os
serviços de colaboradores determinados pelo nível hierárquico como contraprestação por instrumentos de patrimônio líquido (opções). O valor justo dos serviços
dos colaboradores elegíveis, recebidos em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa ao longo do período. O valor total a ser reconhecido é determinado mediante referência ao valor justo das opções outorgadas, excluindo o impacto de quaisquer condições de aquisição de direitos com base no serviço e no
desempenho que não são do mercado (por exemplo, rentabilidade, metas de aumento de vendas e permanência no emprego por um período de tempo específico).
As condições de aquisição de direitos que não são do mercado estão incluídas nas
premissas sobre a quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos. O
valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é adquirido;
período durante o qual as condições específicas de aquisição de direitos devem
ser atendidas. Na data do balanço, a Companhia revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos com base nas condições de
aquisição de direitos que não são do mercado. Esta reconhece o impacto da revisão
das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do resultado, com um ajuste
correspondente no patrimônio. Os valores recebidos, líquidos de quaisquer custos
de transação diretamente atribuíveis, são creditados no capital social (valor nominal)
e na reserva de ágio, se aplicável, quando as opções são exercidas. (c) Participação nos lucros: O Grupo CBO reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com base em metodologia, que leva em conta o lucro atribuído aos acionistas do Grupo CBO após certos ajustes. A administração do Grupo
CBO reconhece uma provisão quando estiver contratualmente obrigado ou quando
houver uma prática anterior que tenha gerado uma obrigação não formalizada
(constructive obligation). (d) Incentivo de longo prazo: A Companhia possui plano
de direitos sobre valorização de investimentos de longo prazo. O passivo reconhecido no balanço patrimonial relacionado ao plano é o valor presente da obrigação
de direitos adquiridos (vesting) na data do balanço (Vide Nota 20). 2.21. Arrendamentos: A receita com arrendamentos operacionais, quando o Grupo CBO atua
como arrendador, é reconhecida com base em contrato de preço fixo de diárias
com eficiência medida em bases mensais durante o período do arrendamento. O
Grupo CBO não identificou a necessidade de ajustes na contabilização dos seus
ativos arrendados a terceiros como resultado da adoção da nova norma para arrendamentos. Os ativos imobilizados de embarcações são arrendados por meio de
arrendamentos operacionais, com pagamentos mensais apurados com base em
diárias utilizadas. Os pagamentos de arrendamentos para alguns contratos incluem
ajustes com base em índices contratuais. Embora esteja exposto a mudanças no
valor residual no final dos arrendamentos atuais, o Grupo CBO normalmente obtém
novos arrendamentos operacionais e, por isso, não irá realizar imediatamente nenhuma redução no valor residual ao final destes arrendamentos. 2.22. Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços em conformidade
com o CPC 47/IFRS 15 e da operação de afretamento de embarcações conforme
o CPC 06 (R2)/IFRS 16, no curso normal das atividades. A receita é apresentada
líquida dos impostos, das devoluções, bem como das eliminações das vendas
entre empresas do Grupo CBO. (a) Receitas de afretamento e serviços marítimos: O Grupo CBO presta serviço de afretamento de embarcações (Nota 2.21) e
serviços marítimos especiais em alto mar, de transporte marítimo de materiais e
equipamentos entre portos e instalações de extrações minerais situados em oceanos, mares e hidrovias. Esses serviços são prestados com base em contrato de
preço fixo de diárias com eficiência medida em bases mensais. Os períodos dos
contratos, geralmente, variam entre 2 a 8 anos, renováveis pelo mesmo período
caso as partes envolvidas não se posicionem de forma contrária. O Grupo CBO
reconhece a receita de serviços marítimos quando da transferência do controle dos
bens e serviços. (b) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva
de juros. A receita de juros de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio
do resultado é incluída os ganhos (perdas) líquidas de valor justo com esses ativos.
A receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada utilizando o
método de taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como
parte da receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da
aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro
exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros
efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da
provisão para perdas). 2.23. Distribuição de dividendos e juros sobre o capital
próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas do Grupo CBO é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras
ao final do exercício, quando aplicável, com base no estatuto social. Qualquer valor
acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados
pelos acionistas, em Assembleia Geral/Conselho de Administração. O benefício
fiscal dos juros sobre capital próprio, quando aplicável, é reconhecido na demonstração de resultado. 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. 3.1. Estimativas e premissas
contábeis críticas: Com base em premissas, o Grupo CBO faz estimativas com
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes poderão diferir dos 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) Provisões para contingências: No curso normal de suas operações,
o Grupo CBO está exposto ao risco de ser acionado judicialmente. As provisões
para ações judiciais são estimadas pela administração em conjunto com seus assessores legais, considerando provável desfecho da respectiva contingência em
desembolso financeiro. As provisões são mensuradas com base na melhor estimativa da administração, consubstanciada na opinião de seus assessores legais,
sobre o provável desembolso futuro que uma ação judicial pode gerar para o Grupo
CBO. Para ações judiciais de natureza trabalhista, a provisão é estimada com base
na experiência histórica e com o melhor conhecimento que a administração tem
sobre fatos e circunstâncias relevantes relacionadas. (b) Ativos imobilizados e
intangíveis com vida útil definida: Depreciação e amortização são registradas
de forma a reconhecer no resultado do exercício a proporção de uso dos ativos
avaliados, com exceção dos terrenos e dos imobilizados em andamento, considerando as suas vidas úteis estimadas, utilizando o método de cálculo linear. Vidas
úteis estimadas são determinadas com base na experiência prévia e com o melhor
conhecimento da administração, e são revisadas anualmente. (c) Imposto de renda e contribuição social: O Grupo CBO está sujeito ao imposto sobre a renda no
país em que opera. É necessário um julgamento significativo para determinar a
provisão para impostos sobre a renda. Em muitas operações, a determinação final
do imposto é incerta. O Grupo CBO também reconhece provisões por conta de
situações em que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos.
Quando o resultado final dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais
e diferidos no período em que o valor definitivo é determinado. (d) Redução ao
valor recuperável de ativos (“impairment”): Perda por desvalorização é o valor
pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede
seu valor recuperável, ou seja, o valor contábil do ativo é superior ao seu valor
justo de recuperação. O valor contábil é o valor pelo qual um ativo está reconhecido
no balanço depois da dedução de toda respectiva depreciação, amortização ou
exaustão acumulada e provisão para perdas. (e) Provisão para faturamento:
Quando da prestação do serviço e não recebimento do relatório de medição do
cliente, o Grupo CBO realiza provisão da receita de serviço já realizado, porém não
faturado, com base no contrato entre as partes, dentro de sua competência. O relatório de medição recebido posteriormente reflete o valor das diárias contratadas.
(f) Moeda funcional: Conforme descrito na Nota 2.2, a administração do Grupo
CBO reavaliou o julgamento sobre a definição de sua moeda funcional. O resultado
dessa avaliação, resultou na alteração prospectiva na sua moeda funcional de
Reais (R$) para dólares norte-americanos (US$) a partir de 1 de janeiro de 2019,
exceto para a controlada CSM que permaneceu com a moeda funcional Real. 4.
Gestão de risco financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: As atividades do
Grupo CBO o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo
risco de moeda), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco
global concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro, assim usa instrumentos
financeiros derivativos para proteger certas exposições a risco. A gestão de risco é
realizada pela tesouraria, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e protege contra eventuais riscos financeiros. O Conselho de Administração avalia e aprova todas as operações que geram
obrigações ao Grupo CBO, incluindo os planos de proteção por meio de Swap,
acima do limite de materialidade estipulado em R$ 500. (a) Risco de mercado:
Risco cambial: Com a adoção do dólar norte-americano (US$) como moeda funcional das empresas do Grupo CBO, o risco cambial decorre da possibilidade de
oscilações das taxas de câmbio de moedas diferentes da moeda funcional, utilizadas pela Companhia. A administração do Grupo CBO considerou a projeção do
dólar dos Estados Unidos da América (US$) para 31 de dezembro de 2020 de R$
3,99 conforme edição do Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil
de 2 de março de 2020 para testar a sensibilidade do balanço e do resultado às
variações do real. O teste consiste em um cenário de stress do câmbio citado anteriormente do real frente ao dólar em 25% (possível) e 50% (remoto). Os resultados
são apresentados abaixo:
Posição em 31 de dezembro de
2019
Cenários
Ativos
Passivos
financeiras financeiros
em Reais
em Reais PosiUS$
convertidos convertidos
ção Prová- Possível Remoto
para US$
para US$ líquida
vel
∆ 25% ∆ 50%
4,20
5,25
6,30
Controladora
8.924
(872) 8.052 7.727
6.182 5.152
Consolidado
97.435
(35.755) 61.680 59.194 47.355 39.462
Efeito no resultado e no patrimônio líquido
(2.486) (14.325) 22.218)
Cotação em 31 de dezembro de 2019
R$ 4,03
O Grupo CBO possui os seguintes ativos e passivos, diferentes da moeda funcional,
que podem exercer influência, sobre o resultado do Grupo CBO, pela variação de

líquido no montante de R$ 606.959, demonstrando a capacidade em gerar caixa
Controladora Consolidado em suas operações. Durante determinados períodos do exercício de 2019, o Grupo
CBO apresentou capital circulante líquido positivo. Porém, para a ampliação de sua
474
26.359 operação através da CBO Supporter, parte das suas aplicações financeiras foram
27.948 dadas como garantia para instituições financeiras e, dessa maneira, foram reclas207 sificadas para o ativo não circulante na rubrica “Aplicações financeiras restritas”,
1.252
9.787 impactando o capital circulante líquido do Grupo CBO. O Grupo CBO já realizou
1.330
1.666 em 2019 uma geração de caixa maior que em 2018 devido a operação em todo o
407 exercício de 2019 das 5 novas embarcações do tipo ATHS18000 que foram en7.658 tregues durante o ano de 2018. O Grupo CBO, em função da previsão de geração
futura de caixa de suas operações, não vislumbra ter dificuldades de caixa para
4.070 liquidar as suas obrigações. Além disso, o processo de desalavancagem financeira
permitiu liquidar de forma antecipada linhas de capital de giro e ponte no exercício
2.225
17.397 findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$ 69.740 (Nota 18 (d)). A
166
3.267 tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos que são liquidados
8.924
98.766 em uma base líquida pelo Grupo CBO, por faixas de vencimento, correspondentes
(ii) Exposição do passivo em milhares de US$ Controladora Consolidado ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do
Passivo circulante
vencimento. Os valores divulgados na tabela a seguir são os montantes dos fluxos
Empréstimos e financiamentos
2.017 de caixa não descontados contratados. Os resultados são apresentados abaixo.
Fornecedores e outras contas a pagar
872
8.287
Entre
Entre
Salários e encargos trabalhistas
8.075
Menos
um e
dois
Acima
Impostos e contribuições a pagar
114
de um
dois
e seis de seis
Passivo não circulante
ano
anos
anos
anos
Total
Consolidado
Fornecedores e outras contas a pagar
3 Em 31 de dezembro de 2019
Provisão para contingências
6.613 Empréstimos e financiamentos 417.642 719.280 1.870.442 1.180.343 4.187.707
33.404
11
33.415
11.285 Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social diferidos
451.046 719.291 1.870.442 1.180.343 4.221.122
872
36.394
(b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco Em 31 de dezembro de 2018
de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixas contratuais de- Empréstimos e financiamentos 545.013 871.768 2.078.301 1.491.986 4.987.068
44.072 1.718
45.790
correntes de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (contas a receber), Fornecedores
589.085 873.486 2.078.301 1.491.986 5.032.858
instrumentos derivativos favoráveis, depósitos em bancos e em outras instituições
financeiras. O Grupo CBO mantém seus investimentos em bancos e instituições (d) Análise de sensibilidade adicional requerida pela instrução CVM nº 475:
A administração do Grupo CBO identifica para cada tipo dos seus instrumentos
financeiras de primeira linha.
Controladora
Consolidado financeiros derivativos a situação de variação nas taxas de câmbio que podem
2019
2018
2019
2018 gerar perda no ativo e/ou passivo que está sendo protegido. Para cada situação
brA-2
5.714
5.398
5.808
7.530 identificada, a administração define um cenário provável com base na informação
brA-3
92.035
64.782
364.764
364.759 disponível na data do balanço e considerando um cenário temporal de 3 meses.
97.749
70.180
370.572
372.289 Adicionalmente, apresenta dois cenários nos termos determinados pela CVM na
(c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria referida instrução: (i) um cenário identificado como “possível” com deterioração e
do Grupo CBO, a qual monitora as previsões contínuas das exigências de liqui- valorização na cotação da variável de risco de 25% em relação ao cenário provável,
dez para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades e (ii) outro cenário identificado como “remoto” com deterioração e valorização na
operacionais. A tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com cotação da variável de 50% em relação ao cenário provável. O quadro a seguir
incidência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores apresentada, para cada situação, o efeito na variação do valor justo estimado em
mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez 31 de dezembro de 2019, do instrumento financeiro derivativo, assim como o efeisuficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões to o aumento ou na redução do valor justo estimado do correspondente ativo ou
acima mencionadas. Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo CBO apresentou capital passivo. O efetivo na variação do valor justo e na variação do ativo ou passivo tem
circulante líquido negativo no montante de R$ 102.358 (em 31 de dezembro de 2018 sido determinado de forma individual para cada instrumento financeiro derivativo,
R$ 175.757), demonstrando uma característica do setor de apoio marítimo, que ativo ou passivo para cada situação e para cada cenário sem considerar efeitos
opera alavancado pelo incentivo do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”), incentivo combinados ou compensatórios de mudanças de mais de uma variável ou de uma
esse que foi utilizado para construção de embarcações. Após a finalização das mesma variável em outros instrumentos financeiros derivativos, ou seja, mantendo
construções o Grupo CBO está reduzindo a sua alavancagem. No exercício findo todos as demais variáveis constantes. Portanto, cada linha na tabela deverá ser conem 31 de dezembro de 2019, o Grupo CBO teve uma geração de caixa operacional siderada em forma individual sem considerar efeitos apresentados em outras linhas.
25%
50%
-25%
-50%
Cenário Provável I Cenário II–Possível
Cenário III–Remoto
Cenário II–Possível
Cenário III–Remoto
Saldos em Taxa e
R$ Taxa e
R$ Taxa e
R$ Taxa e
R$ Taxa e
R$
R$
preço ganho preço
ganho preço
ganho preço
ganho preço
ganho
Descrição
Notional
2019
futuro (perda) futuro
(perda) futuro
(perda) futuro
(perda) futuro
(perda)
Taxa
Ativo circulante
SWAP
5.433
1.639
3,733
1.639
4,666
(1.530)
5,600
(3.060)
2,800
1.530 1,867
3.060
Efeito líquido no resultado
1.639
1.639
(1.530)
(3.060)
1.530
3.060
4.2. Gestão de capital: Os objetivos do Grupo CBO, ao administrar seu capital, são to do Grupo CBO. O ativo indenizatório, conforme Nota 21, acompanha a curva de
os de manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno atualização das contingências reconhecidas e garantidas pelo contrato de Compra
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma e Venda de Ações Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e o Grupo Fischer para
estrutura de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura aquisição da CBO, CSM e Aliança. A administração avaliou as condições de merde capital, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de cado correntes em relação aos empréstimos e financiamentos de longo prazo e
aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas concluiu que estes valores estão maiores do que o valor justo, não representando
ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de qualquer evidência de subavaliação dos empréstimos e financiamentos no passivo
endividamento. O Grupo CBO concentra seus riscos em torno de empréstimos de do Grupo CBO. 6. Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade
longo prazo associados à construção das embarcações e sua operacionalização do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired é avaliada
para o segmento de apoio marítimo. A administração mitiga os riscos de liquidar mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às inforsuas obrigações de empréstimos de longo prazo por meio do fluxo de caixa gerado mações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes (Nota 4.1 (b)).
pelas operações de apoio marítimo, que mantém periodização de realização seme- 7. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras restritas
lhante aos vencimentos das parcelas dos contratos de empréstimos relacionados.
Controladora
Consolidado
Adicionalmente, a administração do Grupo CBO monitora seus fluxos de caixa atra2019
2018
2019
2018
vés de modelos específicos de acordo com a maturidade da projeção das entradas Caixa e equivalentes de caixa (i) (ii)
1.912 3.295 106.243 131.447
e saídas de caixa, realizando reuniões periódicas para avaliar a situação de liquidez Aplicações financeiras restritas (iii)
95.837 66.885 158.472 140.374
da companhia e revisão das projeções de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa
97.749 70.180 264.715 271.821
do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e Circulante
(1.912) (3.295) (106.243) (131.447)
contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no Não circulante
95.837 66.885 158.472 140.374
caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo (i) O caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liquiclassifica os instrumentos financeiros contabilizados ao valor justo de acordo com dação de obrigações de curto prazo da Companhia e de suas controladas; (ii) As
o método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue: • Preços aplicações financeiras são classificadas em caixa e equivalentes de caixa devido a
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível sua característica de liquidez imediata, intenção da administração da Companhia
1); • Informações, além dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observá- e de suas controladas em utilizá-las para liquidação de obrigações de curto prazo
veis pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) e risco insignificante de mudança de valor. (iii) O Grupo CBO mantém aplicações
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2); • Informações para os restritas para garantia de cartas de fianças e empréstimos (Nota 18). A tabela abaixo
ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou demonstra os montantes de aplicações financeiras que são equivalentes de caixa
seja, premissas não observáveis) (Nível 3). O Grupo CBO classifica seus ativos e e os rendimentos líquidos dessas aplicações financeiras:
passivos no Nível 2 no modelo de avaliação do valor justo apresentado.
Controladora Consolidado
5. Instrumentos financeiros por categoria
2019 2018 2019
2018
Controladora
Consolidado Aplicações financeiras classificadas como
Ativos
2019
2018
2019
2018 caixa e equivalentes de caixa
Custo amortizado
Operações compromissadas (75% do CDI)
1.652 32.913
Caixa e equivalente de caixa
1.912 3.295 106.243 131.447 PP Portfólio renda fixa (101% do CDI)
1.848 3.240 88.921 79.033
Contas a receber
112.652 102.848
1.848 3.240 90.573 111.946
Partes relacionadas
14.015 64.280
Controladora Consolidado
Depósitos judiciais
667
13.170
8.899
2019 2018 2019 2018
Ativo indenizatório
16.403 39.783 Rendimentos líquidos de aplicações financeiras
Outros ativos (*)
17
15 classificadas como caixa e equivalentes de caixa
12.057 96 18.881 7.737
Valor justo por meio do resultado
A tabela a seguir demonstra a movimentação das aplicações financeiras restritas:
Instrumentos financeiros derivativos
1.639
5.377
Controladora Consolidado
Aplicações financeiras restritas
95.837 66.885 158.472 140.374 Saldo em 31 de dezembro de 2017
57.218
91.826
112.431 134.460 408.596 419.844 Aplicação
45.339
Passivos
Resgate
(916)
(10.330)
Custo amortizado
10.583
13.539
Fornecedores e outras contas a pagar
3.515 3.413 33.415 45.790 Atualização
Saldo em 31 de dezembro de 2018
66.885
140.374
Partes relacionadas
39.641
64.571
66.029
Empréstimos e financiamentos
3.632.721 3.882.970 Aplicação
(30.275)
(45.732)
43.156 3.413 3.666.136 3.928.760 Resgate
(5.343)
(2.199)
(*) Compostos, basicamente, por sinistros reclamados e valores a restituir referente Atualização
95.837
158.472
às operações do segmento de apoio marítimo. A administração entende que o Saldo em 31 de dezembro de 2019
contas a receber e fornecedores e outras contas a pagar estão próximos de seus Em 2019, houve resgate de aplicações financeiras restritas devido a troca de fianças
valores justos em decorrência do reduzido prazo médio de recebimento e pagamen- dadas em garantia com instituições financeiras.
câmbio:
(i) Exposição do ativo em milhares de US$
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Instrumentos financeiros derivativos
Outros ativos
Ativo não circulante
Ativo indenizatório
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais

8. Instrumentos financeiros derivativos

Consolidado
2019
2018
Saldos a receber com opera- Saldos a receber com operaTaxa
ções não liquidadas
ções não liquidadas
Moeda
Taxa
Notional
média
Valor justo
Valor justo
Item protegido Vencimento original instr.
original
instr. em US$ mil contratada
MtM
MtM
SWAP
jun/19
R$
US$ CDI+taxa VC+taxa
7.215
3,465
323
SWAP
abr/20
R$
US$ CDI+taxa VC+taxa
5.433
3,773
1.639
3.411
SWAP
jun/19
R$
US$ CDI+taxa VC+taxa
4.108
3,773
1.643
1.639
5.377
Ativo circulante
1.639
5.377
Consolidado 12. Partes relacionadas: a) Despesa (receita) no período com remuneração do
2019 2018 pessoal-chave da administração:
Resultado na realização dos instrumentos financeiros
(3.990) (363)
Controladora Consolidado
Ajuste do valor justo de instrumentos em aberto
(3.738) 6.206
2019
2018 2019 2018
Resultado de operações com derivativos
(7.728) 5.843 Remuneração do pessoal-chave
4.727 8.750
Os contratos de Swap da controlada Aliança estão atrelados aos contratos de Plano de opção de ações
(1.376) (2.737) (1.376) (2.737)
empréstimos com instituições financeiras. A política de gestão de risco cambial Plano de direitos sobre valorização de investido Grupo CBO está divulgada na Nota 4.1(a). Os derivativos são usados para mentos
2.784
2.784
fins econômicos de proteção cambial e não como investimentos especulativos. Os
1.408 (2.737) 6.135 6.013
impactos totais no resultado dos instrumentos financeiros derivativos em aberto e A Companhia e suas controladas não concedem benefícios pós-emprego,
liquidados estão apresentados na Nota 26.
benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de curto ou
Consolidado longo prazo para a administração e seus empregados, com exceção ao programa
9. Contas a receber de clientes
2019
2018 de opção de compra de ações, mencionado na Nota 22 (d).
Contas a receber:
b) Saldos
Controladora
Consolidado
Contas a receber–segmento apoio marítimo
112.024
102.650
2019
2018
2019
2018
Contas a receber–segmento estaleiro
805
374 Ativo
Menos: provisão para perda esperada
(176)
(176) Notas promissórias a receber
112.652
102.848 Companhia Brasileira de Offshore
14.015
64.280
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada a seguir:
Ativo circulante
14.015
64.280
Consolidado Passivo
Aging contas a receber
2019
2018 Notas promissórias a pagar
A vencer
112.189
102.824
Companhia Brasileira de Offshore
2.502
Vencidos:
37.139
Menos de 1 mês
423
3 CBO Serviços Maritimos LTDA.
Entre 1 e 3 meses
31
21 Empréstimos e financiamentos
2.627.276 2.682.724
Acima de 3 meses
185
176 BNDES
39.641
2.627.276 2.682.724
112.828
103.024
39.641
(241.746) (266.582)
Os valores justos das contas a receber de clientes são, substancialmente, iguais Passivo circulante
2.385.530 2.416.142
aos valores contábeis devido ao curto prazo característico dos fluxos de caixa com Passivo não circulante
clientes. O Grupo CBO mantém suas contas a receber como garantia dos em- Os montantes apresentados no consolidado referem-se aos empréstimos (Nota 18)
préstimos (Nota 18). A Companhia declara que as informações sobre a política junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") para
contábil referente ao reconhecimento de receitas, incluindo a receita de prestação construção das embarcações dos estaleiros e das embarcações das empresas do
Grupo CBO que pertencem ao segmento de apoio marítimo. As notas promissórias
de serviços e afretamento estão descritas na Nota 2.22.
Consolidado possuem prazo de 180 dias e correção pela taxa SELIC.
10. Estoques
Controladora
Consolidado
2019 c) Transações no resultado do exercício:
2019 2018
2019
2018
Materiais auxiliares
1.137
2.369 4.278
Importações em andamento
3 Receitas financeiras
(103.702) (102.091)
Ajuste acumulado de conversão
(302) Despesas financeiras–BNDES
(395.195)
838 Variação cambial sobre empréstimos -BNDES
(164)
11. Tributos a recuperar
Controladora
Consolidado Unidas Locação de Carros
(37)
2019 2018
2019
2018 Pátria Infraestrutura Gestão
(20)
(27)
Impostos de Renda Pessoa Juridica–IRPJ
5.111 5.923 9.174
8.088 Austral Seguradora S.A.
Nova Opersan
(571)
(293)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido–
2.369 4.278 (104.331) (497.770)
CSLL
636
235 9.797
8.990
Impostos de Renda Retido na Fonte–IRRF
8.267 6.929 44.625 39.923 Durante o exercício de 2019, a Oceana Offshore emitiu notas promissórias para sua
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS
4.449
8.493 controlada CBO no montante de R$ 72.500 (2018 – R$ 74.676) e recebeu desta
Programa de Integração Social–PIS
6.976
8.089 controlada o montante de R$ 208.600 (2018 – R$ 85.464). No segundo semestre
de 2019, as controladas direta e indireta CBO e CSM, respectivamente, emitiram
Contribuição para Financiamento da
Seguridade social–COFINS
33.091 38.901 notas promissórias para a Companhia no montante de R$ 44.525. 12. Conforme
Outros
1.450
866 descrito na Nota 1.1, as empresas do Grupo CBO possuem operações intercompa14.014 13.087 109.562 113.350 nhias referentes a prestação de serviços de docagem, manutenção e reparos dos
Ativo circulante
(5.045) (4.711) (39.442) (39.345) estaleiros para a CBO. Adicionalmente, a CBO efetua afretamento de embarcações
Ativo não circulante
8.969 8.376 70.120 74.005 para a CSM. Todas as operações intercompanhias são integralmente eliminadas
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Para fins de apresentação, abaixo evidenciamos a reconcilição do investimento
Consolidado com o patrimônio líquido das controladas:
Aliança S.A. Indús- Companhia
2019
2018
tria Naval e Empre- Brasileira de Vega ShiSeguros pagos antecipadamente
3.603
16.461
sa de Navegação Offshore S.A. pholding
Fiança
17.190
287.684
92.322
Outros
787
39 Investimento controladora
81.133
1.323
753
4.390
16.500 Lucro não realizado
153
Consolidado Participação Aliança na CBO
14. Outros ativos
98.323
287.837
92.322
2019
2018 Patrimônio líquido da controlada
Sinistros reclamados
11.407
6.901 (c) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do período sintético (principais
Previdência privada–Conta coletiva
2.786
2.631 rubricas):
Valores a restituir
8.709
5.786
31 de dezembro de 2019
Outros
7.966
7.039
Vega Shi30.868
22.358
Aliança
CBO pholding
15. Investimentos:
72.728
338.807
12.245
31 de dezembro de 2019 Ativo circulante
(a) Saldos e movimentação:
Aliança S.A. CompaCaixa e equivalentes de caixa
13.766
88.903
1.663
Indústria nhia BraVega
Ativo
não
circulante
510.730
4.215.274
70.433
Naval e sileira de
ShiInvestimentos
383
10
Empresa de Offshore
pholEm sociedades controladas:
Navegação
S.A.
ding
Total Imobilizado
420.708 3.688.220
70.127
Ações possuídas (milhares)
261.734 748.600
1
Intangíveis
5
11.521
Percentual de participação
100% 99,946% 100%
Ativo
583.458 4.554.080
82.678
Capital social
432.526 1.016.988 110.216
Patrimônio líquido
164.196 694.172 76.107
Passivo circulante
52.289
375.082
6.571
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
54.489 396.555 (79.304)
Empréstimos de curto prazo
43.079
298.020
Saldos em 1º de janeiro de 2019
17.190 287.684 92.322 397.196
366.973 3.484.826
Lucro não realizado, líquido
(80.205)
(80.205) Passivo não circulante
Equivalência patrimonial
54.489 396.339 (79.304) 371.524 Empréstimos de longo prazo
197.610 3.105.877
Aumento de capital (i)
61.180 61.180 Passivo
419.262 3.859.908
6.571
Ajuste de avaliação patrimonial
(13.586)
9.775
1.909 (1.902)
164.196
694.172
76.107
Saldos em 31 de dezembro de 2019
(22.112) 693.798 76.107 747.793 Patrimônio líquido
Conforme Nota 1.1, a Aliança é a empresa do Grupo CBO que efetua a construção Receita líquida
130.715 1.109.109
4.639
de embarcações, serviços de docagem e serviços de manutenção e reparo para Resultado financeiro
(31.114) (157.817)
(8)
a CBO. Conforme as normas e pronunciamentos contábeis, para fins de equiva(10.483)
324.344
(79.304)
lência patrimonial o lucro (prejuízo) da Aliança, referente a essas operações supra Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
citadas,deve ser tratado como lucro não realizado. Dessa maneira, dentro do patri- Imposto de renda e contribuição social corrente
mônio líquido da Aliança há lucro (prejuízo) não realizado represado que está sendo e diferido
64.972
9.950
realizado de acordo com a depreciação das embarcações da sua coligada CBO. (i) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
54.489
396.555
(79.304)
Em 10 de dezembro de 2019, a Companhia teve seu capital social aumentado em
31 de dezembro de 2018
R$ 61.180. Pelos motivos acima citados, o investimento da Oceana Offshore nas
controladas Aliança e CBO não reflete o percentual de participação no patrimônio
Vega Shilíquido. Para fins de apresentação, abaixo evidenciamos a reconcilição do investiAliança
CBO pholding
mento com o patrimônio líquido das controladas:.
Ativo circulante
80.224 352.155
6.841
Aliança S.A. Indús- Companhia
20.847 105.474
1.830
tria Naval e Empre- Brasileira de Vega Shi- Caixa e equivalentes de caixa
479.285 3.973.566
87.238
sa de Navegação Offshore S.A. pholding Ativo não circulante
Investimento controladora
(22.112)
693.798
76.107 Investimentos
165
10
Lucro não realizado
186.308
Imobilizado
435.061 3.694.694
87.238
374
Participação Aliança na CBO
Intangíveis
221
17.861
164.196
694.172
76.107
Patrimônio líquido da controlada
559.509 4.325.721
94.079
31 de dezembro de 2018 Ativo
Passivo circulante
138.361 424.210
1.757
Aliança S.A. Companhia Vega
Indústria Na- Brasileira
ShiEmpréstimos de curto prazo
88.191 335.555
val e Empresa de Offshore pholPassivo não circulante
322.825 3.613.674
Em sociedades controladas:
de Navegação
S.A.
ding
Total
Passivo intercompanhia
76.312
Ações possuídas (milhares)
261.734
748.600
1
Percentual de participação
100%
99,946% 100%
Empréstimos de longo prazo
238.315 3.238.922
Capital social
432.526 1.016.988 53.192
Passivo
461.186 4.037.883
1.757
Patrimônio líquido
98.323
287.837 92.322
Patrimônio líquido
98.323 287.837
92.322
Lucro líquido (prejuízo) do exerReceita líquida
566.058 853.593
12.739
cício
(41.769)
(331.852) 2.926
Saldos em 1º de janeiro de 2018
55.366
619.357 75.524 750.247 Resultado financeiro
(50.027) (660.076)
(979)
Lucro não realizado, líquido
3.593
3.593 Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
(56.567) (342.116)
2.926
Equivalência patrimonial
(41.769)
(331.673) 2.926 (370.516)
Ajuste de avaliação patrimonial
13.872
13.872 Imposto de renda e contribuição social
corrente e diferido
14.798
10.264
Saldos em 31 de dezembro de
2018
17.190
287.684 92.322 397.196 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(41.769) (331.852)
2.926
16. Imobilizado
Controladora
Consolidado
Equipa- Imobili- Ajustes acuEdifica- Equipa- ImobilizaAjustes
mentos e zações mulados de
Bens
ções/ mentos e ções em
acumuinstala- em anda- conversão
Terre- flutuantes benfeito- instala- andamenlados de
(ii)
ções
mento
IMO Total
nos
(iv)
rias
ções
to Outros conversão
Total
Em 31 de dezembro de 2017
1
829
830 222.083 2.393.849 138.993
85.990 1.032.442
623
3.873.980
Aquisições
112
112
3.195
6.830
333
445.381
455.739
Custos de empréstimos
14.696
14.696
Transferências (i)
1.424.430
(1.424.430)
Redução ao valor recuperável
(2.773)
(2.773)
Diferenças cambiais
13.224
13.224
Baixa
(85)
(53)
(1)
(139)
Depreciação
(202.453)
(7.728)
(9.178)
(104)
(219.463)
Em 31 de dezembro de 2018
1
941
942 219.310 3.632.244 138.010
77.091
68.089
518
4.135.264
Custo
1
941
942 264.736 4.691.182 172.594 137.278
68.089 3.192
5.337.071
Depreciação acumulada
(45.426) (1.058.938) (34.584) (60.187)
(2.674)
(1.201.808)
Saldo contábil, líquido
1
941
942 219.310 3.632.244 138.010
77.091
68.089
518
4.135.264
Aquisições
194
194
69.669
3.853
300
66.490
140.312
Transferências (i)
103.962
6.733
(110.695)
Redução ao valor recuperável (iii)
(5.718) (83.136)
(88.854)
Diferenças cambiais
45
45
162.338
162.338
Baixa
(2.514)
(465)
(17.140)
(76)
(20.195)
Realização (depreciação)
(259.427) (10.749) (12.384)
(353)
(8.198)
(291.111)
Em 31 de dezembro de 2019
1
1.135
45 1.181 213.592 3.463.312 135.333
64.542
6.744
89
154.140
4.037.754
Custo
1
1.135
45 1.181 264.736 4.864.813 180.667 137.113
6.744 3.116
162.338
5.619.527
Depreciação acumulada
(51.144) (1.401.500) (45.333) (72.571)
(3.027)
(8.198) (1.581.773)
Saldo contábil, líquido
1
1.135
45 1.181 213.592 3.463.312 135.333
64.542
6.744
89
154.140
4.037.754
Taxa média ponderada de
depreciação anual
20%
4%
4%
7%
14%
(i) As transferências referem-se, substancialmente, às embarcações que atingiram o estágio final de conclusão dos projetos de docagem, conversões e adaptações,
e foram transferidas de imobilizações em andamento para bens flutuantes. (ii) Refere-se, substancialmente, as docagens e sobressalentes; (iii) Conforme Notas 1.3 e
1.4. (iv) Ativos utilizados pelo Grupo CBO em contratos de arrendamento operacional que se enquadram no escopo do IFRS16–Leases e CPC 06 (R2)–Arredamentos.
Determinados ativos imobilizados estão dados como garantia (Nota 18 (a)).
Controladora
Consolidado
17. Intangível
Softwares, marSoftwares, mar- Contratos e rela- Intangível em Ajuste acumulado
cas e patentes
Total cas e patentes ções com clientes
andamento
de conversão
Total
Em 31 de dezembro de 2017
203
203
299
24.790
25.089
Transferência
198
(198)
Amortização
(196)
(196)
(216)
(6.784)
(7.000)
Em 31 de dezembro de 2018
7
7
281
17.808
18.089
Custo
203
203
497
24.592
25.089
Depreciação acumulada
(196)
(196)
(216)
(6.784)
(7.000)
Saldo contábil, líquido
7
7
281
17.808
18.089
Aquisição
343
2.958
3.301
Transferência
2.958
(2.958)
Diferenças cambiais
785
785
Amortização
(7)
(7)
(394)
(10.045)
(211)
(10.650)
Em 31 de dezembro de 2019
3.188
7.763
574
11.525
Custo
203
203
3.798
24.592
785
29.175
(203)
(203)
(610)
(16.829)
(211)
(17.650)
Depreciação acumulada
Saldo contábil, líquido
3.188
7.763
574
11.525
Consolidado
18. Empréstimos e financiamentos:
(106.243)
(131.447)
18.1 Reconciliação da dívida líquida
2019
2018 Caixa e equivalentes de caixa
(158.472)
(140.374)
Empréstimos de curto prazo
329.234
405.733 Aplicações financeiras restritas (*)
3.368.006
3.611.149
Empréstimos de longo prazo
3.303.487
3.477.237 Dívida líquida
Total da dívida
3.632.721
3.882.970 (*) As aplicações restritas são às garantias das fianças dos financiamentos (Nota 2.7).
18.2 Movimentação de empréstimos e financiamentos
Consolidado
Vigência
Ajuste
Encar- acumuGa31 de deAmorAmorgos lado de 31 de deran- MoeVencimen- zembro Capta- tização tização finan- conver- zembro
Instituições financeiras
tia da
Encargos financeiros
Início
to de 2018
ção principal
juros ceiros
são de 2019
BNDES
2.682.724 22.949 (193.729) (94.206) 103.702 105.836 2.627.276
CBO-construção de embarcações
(i) USD 2,83% a 5,00% a.a. em USD 10/08/2001 10/01/2036 2.280.062 22.949 (161.147) (81.261) 89.031 90.675 2.240.309
CBO-construção de embarcações
(ii) USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 19/12/2014 10/01/2036 260.179
(13.075) (7.978) 9.698 9.952 258.776
ENA–construção Estaleiro
(ii) USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 27/11/2014 10/09/2030 110.683
(9.531) (3.829) 3.818 4.196 105.337
ENA–construção Estaleiro
(ii) R$ TJLP
08/04/2016 15/09/2020
189
(108)
(8)
8
81
ENA–construção fabrica
(iii) USD 4,07% a.a. em USD
23/12/2010 10/03/2022
31.611
(9.868) (1.130) 1.147 1.013
22.773
Caixa Economica Federal
358.576
(21.511) (11.020) 12.561 13.947 352.553
CBO–construção de embarcações
(ii) USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 19/12/2014 10/01/2036 254.510
(12.550) (7.522) 9.073 10.002 253.513
ENA–construção Estaleiro
(ii) USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 12/12/2014 10/09/2030 104.066
(8.961) (3.498) 3.488 3.945
99.040
BANCO Fibra
28.756
(29.200) (1.084)
934
594
ENA–Empréstimo Ponte
(iv) USD 9,00% em USD
09/11/2017 08/04/2020
28.756
(29.200) (1.084)
934
594
BANCO Safra
15.595
(10.895)
(645)
684
673
5.412
ENA–capital de giro
(v) USD 5,31% em USD
06/06/2018 26/05/2020
15.595
(10.895)
(645)
684
673
5.412
BANCO Pine
30.473
(22.278) (2.158) 2.011
8.048
ENA–capital de giro
(v) R$ 4,76% a.a. + CDI
02/12/2016 07/06/2019
4.806
(4.778)
(150)
122
ENA–capital de giro
(v) R$ 4,36% a.a. + CDI
02/12/2016 06/04/2020
20.079
(11.944) (1.834) 1.747
8.048
ENA–capital de giro
(v) R$ 4,36% a.a. + CDI
02/12/2016 07/06/2019
5.588
(5.556)
(174)
142
Banco do Brasil
659.783
(54.212) (32.639) 28.163 36.305 637.400
CBO–construção de embarcações
(i) USD 3,60% a4,60% a.a. em USD 21/11/2016 10/08/2036 227.421
(26.277) (15.472) 11.738 15.736 213.146
CBO–construção de embarcações
(i) USD 3,60% a 4,60% a.a. em USD 21/11/2016 10/11/2036 424.806
(20.435) (16.615) 15.929 20.569 424.254
CBO–capital de giro
(i) R$ 3,5% a.a. em BRL
17/01/2018 01/12/2019
7.556
(7.500)
(552)
496
Banco Votorantim
45.712
(44.539)
(985)
89
(276)
CBO–capital de giro
(iii) USD 3,86% em USD
10/01/2017 20/04/2020
39.608
(38.508)
(692)
(168)
(239)
CBO–capital de giro
(iii) USD 3,10% em USD
29/09/2017 20/04/2020
6.104
(6.031)
(293)
257
(37)
Banco ABC
66.715
(55.322) (2.590) 3.110 1.983
13.896
CBO–capital de giro
(iii) USD 5,47% em USD
28/03/2018 17/03/2020
66.715
(55.322) (2.590) 3.110 1.983
13.896
Banco Original
7.516
(7.500)
(92)
76
CBO–capital de giro
(v) R$ 1,22% a.a +CDI
20/06/2018 20/06/2019
7.516
(7.500)
(92)
76
Banco Guanabara
5.133
(5.099)
(182)
147
ENA–capital de giro
(iii) R$ 5,66% em BRL
12/12/2017 12/12/2019
5.133
(5.099)
(182)
147
TOTAL
3.900.983 22.949 (444.285) (145.601) 151.477 159.062 3.644.585
Custos de transação de empréstimos e financiamentos (a) (18.013)
(11.864)
Passivo circulante
(405.733)
(329.234)
Passivo não circulante
3.477.237
3.303.487
(a) Custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e financiamentos para fins de divulgação. USD – dólares norte-americanos. BRL–reais
(a) Garantias: As garantias envolvidas nos empréstimos e financiamentos do Grupo CBO são como se seguem: (i) Alienação fiduciária das embarcações, recebíveis,
aplicações restritas, carta fiança; (ii) Carta fiança; (iii) Hipoteca da Aliança e fábrica; (iv) Nota promissória; (v) Aval corporativo, e (vi) Alienação fiduciária das embarcações, recebíveis e aplicações restritas. (b) Exposição dos empréstimos: A exposição dos empréstimos do Grupo CBO, às variações na taxa de juros e às datas de
reprecificação contratual nas datas do balanço, é como se segue:
na consolidação do Grupo CBO.
13. Despesas antecipadas

Controladora
2019
2018
15
15
1.308
738

Consolidado
2019
2018
341.098 423.746
719.280 618.976

Jan/20 a Dez/20 Até doze meses
Dez/20 a Dez/22 De doze meses até vinte e quatro meses
De vinte e quatro meses até setenta e
Dez/22 a Dez/28 dois meses
1.870.442 1.578.205
Dez/28 a Dez/38 Acima de setenta e dois meses
713.765 1.280.055
3.644.585 3.900.983
(c) Cláusulas restritivas: Determinados contratos de empréstimos e financiamentos mantidos pelo Grupo CBO possuem cláusulas restritivas que obrigam a
manutenção de determinados índices financeiros durante o período de vigência
do contrato, com penalidades definidas entre as partes. O monitoramento desses
cálculos e atingimento dos referidos índices é realizado pela administração em todas
as datas aplicáveis. A administração da Companhia efetuou os cálculos e declara
que cumpriu os referidos índices. (d) Liquidação antecipada de empréstimos: O
plano de expansão das operações de apoio marítimo foi concluído com a entrega da
última embarcação da série de 6 AHTS 18000 em novembro de 2018, CBO Terra
Brasilis, produzida no Estaleiro em Itajaí-SC. Este fato permitiu que a Companhia
iniciasse um processo de desalavancagem financeira, para a redução da dívida do
Grupo CBO, com a liquidação antecipada de linhas de capital de giro e empréstimos ponte que foram captadas nos últimos dois anos. Desta forma, o Grupo CBO
liquidou antecipadamente o montante de R$ 69.740.
19. Fornecedores e outras contas a pagar Controladora Consolidado
2019 2018 2019
2018
Fornecedores de materiais e serviços
279
126 10.400 28.106
Outras contas a pagar
3.235 3.287 22.929 17.534
Seguros a pagar
86
150
3.515 3.413 33.415 45.790
Passivo circulante
(3.515) (3.413) (33.404) (44.072)
Passivo não circulante
11 1.718
Consolidado
20. Salários e encargos sociais
2019
2018
Salário
6.437
FGTS/INSS
13.141 13.680
Férias
9.187
9.734
14º salário
5.059
4.780
Provisão para bônus e outros
5.162
8.108
Plano de direito sobre valorização de investimento
2.784
35.333 42.739
Plano de Direitos sobre Valorização de Investimentos (“Plano”): Em 3 de dezembro de 2019 a assembleia geral extraordinária aprovou o Plano de Outorga de
direitos sobre valorização de investimentos da Companhia com o objetivo: • Estimular a expansão da Companhia, mediante a criação de incentivos para integração
dos Beneficiários com seus acionistas; • Possibilitar à Companhia atrair e manter
os Beneficiários, oferecendo-lhes, como vantagem adicional, a oportunidade de
receberem Incentivos, nos termos, condições e formas previstos neste Plano; •
Promover o bom desempenho da Companhia mediante um comprometimento de
longo prazo por parte dos Beneficiários; e • Proporcionar aos Beneficiários uma
participação no valor criado com o desenvolvimento da Companhia, alinhando os
seus interesses com os interesses dos acionistas. O Conselho de Administração
da Companhia tem amplos poderes para administrar o Plano, podendo tratar de
maneira diferenciada os Beneficiários, não estando obrigado a estender a todos os
Beneficiários as condições que, a seu exclusivo critério, entenda aplicável apenas a
algum ou alguns. Neste Plano foi definido um limite global de 3,598% (três inteiros e
quinhentos e noventa e oito milésimos por cento) do Retorno Corrigido do Acionista.
Em 20 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou
o Primeiro Programa de Outorga de Direitos sobre Valorização de Investimento
da Companhia (“Primeiro Programa”), com as seguintes definições: • Percentual
de 2,5% do Retorno Corrigido do Acionista, respeitando o Limite Global definido
no Plano; • Valor de referência para cálculo do Retorno Corrigido do Acionista; •
Data de referência do plano, sendo 31 de dezembro de 2018; • Definição do índice
de correção do valor de referência, sendo 8% a.a.; • Definição de 8 Beneficiários;
• Período de Vesting – a partir de 1 a 4 anos, dependendo do Beneficiário; e •
Os Beneficiários do Primeiro Programa que tiverem aderido aos planos anteriores
(Nota 22 (d)), poderão participar do Primeiro Programa ao assinar instrumento de
distrato do contrato de outorga de opções de compra, por meio do qual todas as
opções outorgadas e não exercidas serão canceladas, sem qualquer ônus para
a Companhia. O direito do Beneficiário a receber o incentivo está subordinado à
verificação, cumulativa, do implemento de todos os seguintes eventos: (i) Consumação de um evento de liquidez; (ii) Verificação do retorno mínimo em reais
exigido; e (iii) O retorno corrigido do acionista seja positivo. Os eventos de liquidez
previstos no Plano são: a transferência de controle da Companhia; a alienação de
ações da Companhia; ou a realização de IPO qualificado com algum componente
secundário, ou seja, que algum dos acionistas esteja vendendo parte ou totalidade
de suas ações. O Plano foi outorgado pela Companhia em 27 de dezembro de 2019
e permanecerá vigente até 31 de dezembro de 2024. As despesas com o Plano
reconhecidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 totalizam R$ 2.784.
21. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências:
Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo CBO apresentava as seguintes provisões e
os correspondentes depósitos judiciais relacionados às contingências:
Consolidado
Depósitos judiciais Provisão para contingências
2019
2018
2019
2018
Natureza dos processos
Tributárias
10.295
6.170
571
11.014
Trabalhistas
2.875
2.729
22.130
17.608
Cíveis
3.924
12.327
Ambiental
29
13.170
8.899
26.654
40.949
O montante de depósito judicial da Controladora em 31 de dezembro de 2019 é
de R$ 667. A movimentação das provisões para contingências no consolidado é
como se segue:
Tributá- TrabaAmbienrias lhistas Cíveis
tal
Total
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2017 10.392 9.289 13.863
33.544
Provisões (reversões)
622 8.319 (1.536)
7.405
Saldo em 31 de dezembro de 2018 11.014 17.608 12.327
40.949
Provisões (reversões)
(10.443) 4.522 (8.403)
29 (14.295)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
571 22.130 3.924
29 26.654
O Grupo CBO recebeu três autos de infração nos anos calendários 2015, 2017 e
2019, contestando a tomada de créditos de PIS/COFINS sobre aquisição de ativos
imobilizados no prazo de 48 meses e não ao longo da vida útil das embarcações. Em
31 de dezembro de 2019, o montante atualizado é de R$ 177.912. A Companhia,
por meio de seus assessores jurídicos externos, considera estas causas como
perda possível e possui garantia do Grupo Fischer de parte do montante, firmada
no contrato de compra e venda de ações do Grupo CBO (Nota 21.1). Portanto,
nenhuma provisão foi contabilizada nas demonstrações financeiras. O montante
total de contingências avaliado pela administração, com base na opinião de seus
assessores jurídicos, com perda possível é de R$ 221.235 (2018–R$ 149.316).
21.1. Ativo indenizatório: No contrato de Compra e Venda de Ações Ordinárias
celebrado entre Grupo CBO e o Grupo Fischer para aquisição da CBO, CSM e
Aliança, foram listadas 100% das ações judiciais e administrativas em andamento
das referidas empresas, tendo o Grupo Fischer assumido a obrigação de indenizar
e manter seus administradores e empregados indenes e isentos por toda e qualquer
perda efetiva e comprovadamente incorrida e sofrida por ações listadas, sem limitação de valores, conforme especificado na cláusula 12.2; (i). O contrato estabelece
ainda uma indenização à Companhia caso seja verificada qualquer contingência
ou passivo, de qualquer natureza, referentes a atos, fatos ou omissões ocorridas
até 23 de dezembro de 2013, e não revelados na data da aquisição até o limite de
R$ 50.000 corrigido pelo CDI acumulado (valor atualizado em 31 de dezembro
de 2019–R$ 88.988). Em 23 de dezembro de 2019, foi realizado termo de acordo
entre as partes no qual foi validado o valor de passivo oculto de R$ 6.773, que foi
deduzido do saldo limite, restando o saldo de R$ 82.215, que continuará sendo
corrigido pelo CDI até que termine todos os processos pendentes ou que o saldo do
limite seja consumido. O valor apresentado na rubrica "Ativo Indenizatório" refere-se
ao valor que será ressarcido ao Grupo CBO caso as perdas provisionadas sejam
materializadas e pagas pelo Grupo CBO. Em 31 de dezembro de 2019, o montante
de ativo indenizatório é de R$ 16.403 (2018 – R$ 39.783). 22. Patrimônio líquido:
(a) Capital social: O capital social subscrito é de R$ 1.137.771, representados por
1.046.876.633 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
31 de dezembro de 2019
31 de dezembro de 2018
Capital Social
Capital Social
R$ Quantidade %
R$ Quantidade %
Pátria Infraestrutura
- FIP ("Pátria")
427.201 418.750.653 40% 427.201 418.750.653 40%
BNDES Participações("BNDESPAR") 227.748 209.375.327 20% 227.748 209.375.327 20%
Vinci Capital Partners II H Fundo de
Investimento
em
Participações
482.822 418.750.653 40% 482.822 418.750.653 40%
1.137.771 1.046.876.633
1.137.771 1.046.876.633
(b) Destinação dos lucros: (i) Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida
a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não
excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. (ii) Os acionistas têm direito a
um dividendo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da lei das S.A., observado
o dividendo atribuído às ações preferenciais, nos termos do Artigo 6º, Parágrafo
Único, inciso (ii) do Estatuto Social da Companhia. (iii) O saldo remanescente, após
atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia
Geral. (c) Lucro líquido (prejuízo) por ação: O cálculo do lucro líquido (prejuízo)
por ação é feito por meio da divisão do resultado líquido do período pela quantidade
média ponderada de ações em circulação. Básico: O lucro líquido (prejuízo) básico por ação é calculado pela divisão do lucro líquido atribuível aos acionistas da
Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação
durante o período, excluindo as ações ordinárias compradas pela Companhia e
mantidas como ações em tesouraria, se aplicável.
2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
285.932 (359.054)
Média ponderada de ações utilizada na apuração do
lucro (prejuízo) básico por ação–lotes de mil
1.046.877 1.046.877
Lucro líquido (prejuízo) básico por ação (R$)
0,2731 (0,3430)
Diluído: O lucro líquido (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste
da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir
a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas.
2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
285.932 (359.054)
Média ponderada de ações utilizada na apuração do
lucro (prejuízo) diluído por ação–lotes de mil
1.054.635 1.057.082
Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação (R$)
0,2711 (0,3397)
(d) Plano de opção de compra de ações: O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 15 de outubro 2012, 1º de março de 2013 e 17 de agosto de
2015, a criação do Programa de Opção de Compra de Ações de 2012 ("Programa
de 2012"), de 2013 ("Programa de 2013"), de 2015 ("Programa de 2015") e ("Programa de 2016"), respectivamente. A criação desses programas foi aprovada nos

Sexta-feira, 3 de abril de 2020  Monitor Mercantil

12 Financeiro
OCEANA
OFFSHORE S.A.
CNPJ Nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6
termos e condições da outorga de opções de compra de ações do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano"), que tem por objeto a outorga de opções de compra
de ações de emissão da Companhia a administradores e empregados de nível gerencial, aprovado por Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de
2012, para o Programa de 2012 e Programa de 2013, e 17 de agosto de 2015, para o Programa de 2015 e o Programa de 2016. As informações sobre os programas
estão abaixo descritas:
Programa de 2012
Programa de 2013
Programa de 2015
Programa de 2016
Quantidade opções
outorgadas aos participantes
951.623
976.563
10.603.070
8.482.452
Preço de exercício–
em reais
1,05
1,28
1,42
1,42
IPCA + 7%. Desde 26 de
IPCA + 7%. Desde 28 de fevereiro de
fevereiro de 2013 até a data do IPCA. Desde o início do programa IPCA. Desde o início do prograCorreção do preço 2012 até a data do efetivo exercício da efetivo exercício da opção pelo até a data do efetivo exercício da ma até a data do efetivo exercíde execício (*)
opção pelo participante.
participante.
opção pelo participante.
cio da opção pelo participante.
Prazo para exercícios das opções:
de 25 de março de 2016
Até 1º de março de 2014, o
Até 17 de agosto de 2015, o par- A partir
Até 28 de fevereiro de 2013, o participan- participante
até 24 de março de 2017, o
(a)
não
poderá
exercer
ticipante
poderá
exercer
até
25%
te não poderá exercer as opções.
participante poderá exercer até
as opções.
das opções.
25% das opções.
de 25 de março de 2017
A partir de 18 de agosto de 2015 A partir
até 24 de março de 2018, o
A
partir
de
2
de
março
de
2014
até
21
de
março
de
2016,
o
particiA partir de 1º de março de 2013 até 28 de até 1º de março de 2015, o parti- pante poderá exercer até 25% das participante poderá exercer até
(b)
fevereiro de 2014, o participante poderá cipante poderá exercer até 25% opções, mais eventual sobra não 25% das opções, mais eventual
exercer até 25% das opções.
não exercida no período
das opções.
exercida no período antecedente, sobra
antecedente, totalizando até
totalizando até 50% das opções.
50% das opções.
partir de 2 de março de 2015 A partir de 22 de março de 2016 A partir de 25 de março de 2018
A partir de 1º de março de 2014 até 28 de A até
1º de março de 2016, o
até 24 de março de 2019, o
fevereiro de 2015, o participante poderá participante
21 de março de 2017, o partici- participante
poderá execer até até
poderá exercer até
execer
até
25%
das
opções,
mais
evenpante
poderá
exercer
até
25%
das
(c)
das opções, mais eventuais opções mais eventuais sobras não 25% das opções, mais eventual
tuais sobras não exercidas no período 25%
não exercidas no período
não exercida no período
antecedente, totalizando até 50% das sobras
no período antecedente, sobra
antecedente, totalizando até exercidas
antecedente, totalizando até
opções.
totalizando
até
75%
da
opções.
50% das opções.
75% das opções.
A partir de 2 de março de 2016 A partir de 22 de março de 2017 A partir de 25 de março de 2019
A partir de 1º de março de 2015 até 28
até 1º de março de 2017, o
até 21 de março de 2018, o
até 24 de março de 2020, o
de fevereiro de 2016, o participante
participante poderá exercer até participante poderá exercer até participante poderá exercer até
poderá
exercer
até
25%
das
opções,
(d)
opções, mais eventuais 25% das opções, mais eventuais 25% das opções, mais eventual
mais eventuais sobras não exercidas no 25% das
não exercidas no período sobras não exercidas no período sobra não exercida no período
período antecedente, totalizando até 75% sobras
antecedente, totalizando até antecedente, totalizando até 100% antecedente, totalizando até
das opções.
75% das opções.
das opções.
100% das opções.
A partir de 2 de março de 2017
A partir de 29 de fevereiro de 2016 até
até 28 de fevereiro de 2023, o
28 de fevereiro de 2022, o participante participante
poderá exercer até
poderá
exercer
até
25%
das
opções,
(e)
das opções, mais eventuais
mais eventuais sobras não exercidas 25%
não exercidas no período
no período antecedente, totalizando até sobras
antecedente, totalizando até
100% das opções.
100% das opções.
(*) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"). As opções outorgadas
foram mensuradas pelo valor justo dos instrumentos de patrimônio. As opções foram Variações cambiais, líquidas
353
57
precificadas de acordo com o modelo Black & Scholes. As premissas adotadas na Variação cambial ativa
Variação cambial passiva
(10.911)
(522)
determinação do valor justo das opções estão descritas abaixo:
(10.558)
(465)
Progra- Progra- Progra- Progra(6.004)
11.277
ma de
ma de
ma de
ma de Resultado financeiro
Consolidado
2012
2013
2015
2016
2019
2018
Preço da ação
1,28
1,28
1,42
1,42 Receitas financeiras
Preço do exercício
2,01
2,45
2,29
3,03 Rendimentos de aplicações financeiras (*)
40.487
29.094
Duração da opção (Vesting period)
7,4 anos 6,4 anos 5,4 anos 4,8 anos Atualização monetária
5.300
3.496
Taxa de retorno livre de risco
9,05%
9,42%
11%
12% Resultado com instrumentos derivativos
5.843
Taxa de rendimento (dividendos)
0%
0%
0%
0% Outras
201
953
Volarilidade esperada
50,92% 51,05% 35,01% 41,20%
45.988
39.386
Valor Justo apurado das opções
0,63
0,58
0,55
0,57 Despesas financeiras
As opções dos programas acima somente poderão ser exercidas em caso de ocor- Juros sobre financiamentos
(151.482)
(141.517)
rência de um dos eventos abaixo: (i) Oferta pública inicial (primária e secundária) Custo de transação (**)
(38.776)
(37.113)
de ações, resultando na negociação de ações da Companhia em mercado público Resultado com aplicações financeiras
(23.805)
(12.249)
brasileiro ou internacional (“IPO”); (ii) Alienação, direta ou indireta, por qualquer Resultado com instrumentos derivativos
(7.728)
acionista da Companhia, de ações representativas do capital social da Companhia a Encargos sobre operações financeiras
(5.843)
(7.860)
terceiro adquirente, antes da ocorrência de um IPO. A administração da Companhia
(227.634)
(198.739)
informa que não foram exercidas quaisquer opções.
Variações cambiais, líquidas
149.248
66.661
Movimentação das opções
2019
2018 Variação cambial ativa
(162.545)
(607.113)
Saldo inicial
10.205.489
14.996.331 Variação cambial passiva
(13.297)
(540.452)
Vestidas
73.349
937.088
Resultado financeiro
(194.943)
(699.805)
não vestidas
Canceladas
(2.520.406)
(5.727.930) (*) Rendimentos de aplicações financeiras, aplicações financeiras restritas e caixa
Saldo final
7.758.432
10.205.489 e equivalentes de caixa. 26. (**) Refere-se, substancialmente, às comissões de
As despesas com os programas reconhecidas no período findo em 31 de dezembro carta-fiança para garantia dos empréstimos (Nota 18 (a)), que foram apropriados
de 2019 totalizam R$ 42. Foi revertido o montante de R$ 1.418, totalizando uma no exercício. 27. Imposto de renda e contribuição social: 27.1. Reconciliação
receita líquida de R$ 1.376 (2018 – R$ 2.737). Durante o exercício de 2019 houve do imposto de renda e contribuição social
cancelamento de opções, visto o beneficiário ter aderido ao Plano divulgado na
Controladora
Consolidado
nota 20.
2019
2018
2019
2018
Consolidado Lucro (prejuízo) antes do imposto de
23. Receitas
280.931 (357.337) 155.600 (382.399)
2019
2018 renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Receitas–segmento apoio marítimo
(95.517) 121.495 (60.619) 130.016
Afretamento
1.099.438 808.406 nas alíquotas efetivas (34%)
Prestação de serviços
124.102 151.191 Ajustes para apuração de alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial
99.048 (124.098)
Receitas–segmento estaleiro
Diferencial de alíquota de controlada
25.487 29.867
Prestação de serviços
474
Despesas não dedutíveis
(8)
(23)
40
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas
Afretamento
(101.698) (86.279) Utilização de prejuízo fiscal e base negaPrestação de serviços
(12.917) (19.725) tiva
anteriormente não reconhecidos
164
746 1.762
746
Prestação de serviços estaleiro
(55)
Receita líquida
1.109.344 853.593 Constituição de tributos diferidos ativos
49.526 33.412
Controladora anteriormente não reconhecidos
24. Despesas por natureza
2019
2018 Diferença de base tributária para moeda
funcional
(3.536)
29.283
Salários e encargos
2.784
24
24
(311)
86
Serviços contratados
2.606
2.676 Outros
23.343 23.343
Aluguel de imóveis
1.316 Ágio rentabilidade futura
4.827
116 61.884 (194.165)
Depreciação e amortização
7
196 Tributos diferidos não constituídos
Apropriação de seguro
47
48 Despesa com imposto de renda e
contribuição social
5.001 (1.717) 130.332 23.345
Viagens e estadias
50
(358) (1.717) (3.943) (1.717)
Opções canceladas
(1.376)
(2.737) Correntes
5.359
134.275 25.062
Outros
266
192 Diferidos
Despesas gerais e administrativas
4.384
1.691 27.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos: As demonstrações fiConsolidado nanceiras foram convertidas na moeda funcional Dólar norte-americano (US$) para
2019
2018 Real (R$), que é a moeda de apresentação, enquanto a base de cálculo do imposto
Salários e encargos
200.771
183.646 de renda sobre ativos e passivos é determinada na moeda Real (R$). Dessa forma,
Depreciação e amortização
289.256
198.374 a flutuação na taxa pode ter efeito significativo no valor das despesas de imposto
Gratificações
38.520
36.968 de renda, principalmente sobre os ativos não monetários. O imposto de renda e a
Benefícios
32.752
28.620 contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto
Serviços contratados
58.267
49.935 de renda, a base negativa de contribuição social e as diferenças temporárias entre
Insumos de produção
24.544
28.012 as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das
Manutenção e reparo de embarcações
23.910
14.801 demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente
Apropriação de seguro
20.097
14.847 para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de
Rancho
10.300
9.132 9% para a contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social diferidos
Viagens e estadias
8.049
5.996 ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tribuAluguéis de imóveis, equipamentos e veículos
950
1.363 tável futuro esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido e contra o qual as
Opções canceladas
(1.376)
(2.737) diferenças temporárias possam ser usadas. Os valores para compensação futura
Crédito de PIS/COFINS (*)
(63.019)
(38.918) são os seguintes: Composição dos tributos diferidos ativos
Controladora
Consolidado
Outros
12.397
15.024
2019 2018
2019
2018
655.418
545.063
Despesas gerais e administrativas
103.793
81.281 Créditos tributários sobre:
9.395 1.895 207.245 234.688
Custos dos serviços prestados
551.625
463.782 Prejuízos fiscais
3.382 5.265
33.895
44.238
(*) São substancialmente créditos decorrentes da aquisição de ativos imobiliza- Base negativa de contribuição social
dos, autorizados pelo inciso VI do parágrafo 14º do artigo 3º das Leis números Diferenças temporárias:
Variação cambial
4.088
508 299.252 300.256
10.637/2002, e 10.833/2003.
1.876 1.950
7.653
7.463
Consolidado Provisões
25. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
70.028 105.625
2019
2018 Ágio
1.944
783
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos (i)
(88.854) (2.773) Derivativos não realizados
Despesa conforme contrato de compra e venda
(9.084) (6.687) Diferença de base tributária para moeda
5.359
5.359
Resultado na venda de ativo fixo
(10.892)
211 funcional
(18.740) (9.619) (247.991) (527.301)
Amortização contrato de afretamento
(10.044) (6.785) Tributos diferidos não constituídos
5.359
377.385 165.752
Créditos tributários
2.060 27.311
Recuperação de sinistros reclamados
13.694
1.993 Composição dos tributos diferidos passivos
Controladora
Consolidado
Multa por atraso de operação
(4.595) (8.984)
2019 2018
2019
2018
Outros
4.332
4.590
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(103.383)
8.876 Débitos tributários sobre:
Diferenças temporárias:
(i) Conforme Nota 1.3 e 1.4.
213.928 165.752
Controladora Depreciação acelerada de bens flutuantes
26. Resultado financeiro
10.149
10.149
Receitas financeiras
2019
2018 AFRMM (i)
13.797
13.797
Juros com partes relacionadas (Nota 12 (c))
2.369
4.278 Ganho por compra vantajosa
Rendimentos de aplicações financeiras (*)
21.180
19.758 Diferença de base tributária para moeda
37.162
Atualização monetária
317
297 funcional
23.866
24.333 Mais valia (líquida de impairment) de
ativos e passivos–PPA
141.122 153.775
Despesas financeiras
416.158 343.473
Juros com partes relacionadas (Nota 12 (c))
(207)
5.359
6.715
Custo de transação (**)
(3.247)
(2.406) Ativo diferido, líquido
45.488 177.721
Resultado com aplicações financeiras
(14.466)
(9.079) Passivo diferido, líquido
Encargos sobre operações financeiras
(1.392)
(1.106) (i) Na controlada Aliança, há saldo de imposto de renda diferido passivo calculado
(19.312)
(12.591) sobre a parcela de navios construídos com recursos do AFRMM–Adicional de Frete

da Marinha Mercante. O saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos
da controladora é, em grande parte, referente a diferença de base tributária para a
moeda funcional. A movimentação líquida da conta de imposto de renda e contribuição social diferidos é a seguinte:
Controladora
Consolidado
2019 2018
2019
2018
177.721 197.765
Prejuízos fiscais
7.499 (827) 27.443 11.039
Base negativa de contribuição social
(1.883) (2.298) 10.343
1.399
Variação cambial
3.579
159
1.004 122.234
Provisões
(75) (4.331)
(190) (1.870)
Derivativos não realizados
(1.161)
348
Diferença de base tributária para moeda
funcional
5.359
31.803
Impostos diferidos ativos não contabilizados (9.121) 7.296 (279.310) (60.127)
Ágio
35.597 (105.625)
Depreciação acelerada de bens flutuantes
48.176 33.412
Mais valia de ativos e passivos–PPA
(12.653) (20.854)
(5.359)
38.773 177.721
28. Seguros: O Grupo CBO tem um programa de gerenciamento de riscos com o
objetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu
porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados
suficientes pela administração (informação não auditada) para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos sem suas
operações e a orientação de seus consultores de seguros.
Importância segurada
Tipo de Cobertura
R$
USD mil
Bens flutuantes
1.411.263
Risco operacional
179.700
Responsabilidade civil operacional bens flutuantes (por
evento) P&I
4.000.000
Patrimonial
75.251
Responsabilidade civil administradores
30.000
Responsabilidade civil geral
10.000
Transporte nacional
500
Transporte internacional
5.000
Total
295.451 5.416.263
29. Plano de suplementação de aposentadoria–contribuição definida: As
controladas CBO, Aliança e CSM contemplam benefícios programáveis de
renda para aposentadoria, administrado por entidade independente, do tipo
contribuição definida, desvinculados da Previdência Social. As contribuições da
patrocinadora apresentam-se como segue: • Contribuição mensal–destina-se
à acúmulo dos recursos necessários à concessão dos benefícios de renda. A
contribuição dos participantes limita-se a 7,5% escalonado dos seus salários
de participação, e a contribuição da Companhia pode atingir até 150% da contribuição dos participantes de acordo com o tempo de serviços de cada participante. • Contribuição suplementar–é realizada mensalmente pelo participante,
em valor predefinido, o qual poderá sofrer alteração no mês de janeiro de cada
ano, esse tipo de contribuição não recebe contribuição por parte da Companhia. • Contribuição esporádica–pode ser realizada em qualquer tempo, em
valor livre e sem periodicidade definida, esse tipo de contribuição não recebe
contribuição por parte da Companhia. As controladas CBO, Aliança e CSM
também contrataram junto à entidade independente um benefício de risco denominado “Pecúlio por morte”, cujas contribuições são efetuadas mensalmente
pela Companhia, e em caso de morte os beneficiários receberão os valores das
contribuições efetuadas. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
o valor das contribuições das controladas para os planos mencionados acima foi
uma despesa de R$ 297 (2018 – R$ 992). 30. Informações por segmento: A
administração determinou os segmentos operacionais com base na informação
revisada pelo comitê diretivo estratégico com o objetivo de alocar os recursos e
a avaliação de desempenho entre os segmentos. O Conselho de Administração
identificou a Diretoria da Companhia como principal tomador de decisões do
Grupo CBO. A Diretoria considera o negócio da perspectiva de produto/serviço.
Geograficamente, a administração considera o desempenho principalmente no
Brasil, porém, juntamente com o conselho de administração, elabora planos e
toma decisões com base em informações financeiras denominadas em dólares
norte-americanos. Na perspectiva de produto/serviço, a administração considera as atividades operacionais de apoio marítimo e no estaleiro operações
de construção de embarcações, prestação de serviços de manutenção/reparo
para o Grupo CBO. Todas as atividades do Grupo CBO estão majoritariamente
no Brasil. Em dezembro de 2019, o Grupo CBO adquiriu a embarcação CBO
Supporter, um PSV 5000 high tech com potencial de empregabilidade tanto no
mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Apesar de todas as operações do segmento estaleiro serem eliminadas nas demonstrações financeiras
consolidadas (Nota 15 (c)), a administração mantém uma avaliação de viabilidade de construção das embarcações para terceiros, bem como apresenta as suas
análises para obtenção de empréstimos e financiamentos para a construção das
embarcações para o segmento apoio marítimo. Em 31 de dezembro de 2019, o
faturamento bruto de, aproximadamente, R$ 1.224.014 (2018 - R$ 959.597) é
substancialmente de um único cliente (Petrobrás). Essas receitas são atribuíveis
para o segmento de apoio marítimo. O principal cliente tem a classificação de
risco de crédito A-1 (Nota 4.1 (b)). O principal tomador de decisões do Grupo
CBO não utiliza a participação em controladas para avaliação do resultado operacional. A administração do Grupo CBO avalia o desempenho por segmento
com base no lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA) ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA).
A Companhia contabiliza as operações intersegmentos como se as operações
fossem realizadas com terceiros, ou seja, pelos preços correntes de mercado.
Os montantes reportados ao principal tomador de decisões com relação ao total
de ativos são mensurados de maneira consistente com os das demonstrações
financeiras. Esses ativos são alocados com base nas operações do segmento
e localização física do ativo.
(a) Resultado por segmento:
2019
Apoio
Elimina- ConsoliMarítimo Estaleiro Outros
ção
dado
Receita líquida
1.109.110 130.715
(130.481) 1.109.344
Resultado operacional
400.453 20.417 (4.384) (65.941) 350.543
Receitas financeiras
25.969
3.561 23.866 (7.407)
45.988
Despesas financeiras
(177.988) (30.014) (19.311)
7.407 (219.906)
Resultado com derivativos
(465) (7.263)
(7.728)
Variações cambiais, líquidas
(5.341)
2.602 (10.558)
(13.297)
IR/CS correntes e diferidos
74.622 64.972 5.001 (14.264) 130.332
Resultado do exercício
317.250 54.488 285.932 (371.738) 285.932
Outras informações
Depreciação, amortização
e impairment
(352.343) (38.858) (7.059) 20.150 (378.110)
2018
Apoio EstaleiElimina- ConsoliMarítimo
ro Outros
ção
dado
Receita líquida
853.593 566.058
(566.058) 853.593
Resultado operacional
314.340 (8.331)
11.397 317.406
Receitas financeiras
9.054
7.213 24.333 (7.057)
33.543
Despesas financeiras
(166.067) (27.138) (12.591)
7.057 (198.739)
Resultado com derivativos
1.552
4.291
5.843
Variações cambiais, líquidas (505.595) (34.392)
(465)
(540.452)
IR/CS correntes e diferidos
(8.548) (14.797)
(23.345)
Resultado do exercício
(328.925) (41.769) (359.053) 370.693 (359.054)
Outras informações
Depreciação, amortização e
impairment
(205.358) (19.323)
(196) 23.730 (201.147)
(b) Ativo e passivo por segmento:
2019
Apoio
ConsoliMarítimo Estaleiro Outros Eliminação
dado
Ativo por segmento
4.629.364 589.936 739.796 (1.348.865) 4.610.231
Imobilizado por segmento 3.758.348 420.708 1.181 (142.483) 4.037.754
Passivo por segmento
4.312.114 535.447 596.570 (1.670.061) 3.774.070
Patrimônio líquido por
segmento
770.278 164.196 836.161 (934.475) 836.161
2018
Apoio
ConsoliMarítimo Estaleiro Outros Eliminação
dado
Ativo por segmento
4.419.234 559.664 548.179
(792.788) 4.734.289
Imobilizado por segmento 3.781.932 435.061
(81.730) 4.135.264
Passivo por segmento
4.367.998 502.955 364.201 (1.043.897) 4.191.257
Patrimônio líquido por
segmento
380.161 98.323 543.031
(478.483) 543.032
Marcos Roberto Tinti, Diretor Presidente;
Marcelo Jorge Martins, Diretor Comercial;
Rafael Passos Kirsten, Diretor de Relacionamento com Investidores;
Rodrigo Ribeiro dos Santos, Superintendente Financeiro;
Ricardo de Paula Luqui, Contador,
CRC: 235.513/O-9-S-RJ; CPF 149.639.028-85

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Oceana Offshore S.A. Opinião: Examinamos as
demonstrações financeiras individuais da Oceana Offshore S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Oceana Offshore S.A. e suas controladas
(“Grupo”, “Grupo CBO” ou “Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial
consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas 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 Oceana
Offshore S.A. e da Oceana Offshore S.A. e suas controladas em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa,
bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-

toria. 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases:
Dependência de cliente-chave e partes relacionadas: Conforme descrito na Nota
30 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, parcela significativa
das receitas do segmento de apoio marítimo, provenientes das controladas direta e
indireta, Companhia Brasileira de Offshore (“CBO”) e CBO Serviços Marítimos Ltda.
(“CSM”), respectivamente, decorre de contratos de prestação de serviço com um
único cliente. Consequentemente, a manutenção das operações desse segmento
depende da continuidade desses contratos. Adicionalmente, chamamos atenção
para as Notas 12 e 18 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
que descrevem que a Companhia e suas controladas mantêm saldos e operações
comerciais em montantes significativos com partes relacionadas, nas condições
nelas descritas. Dessa forma, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas devem ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em

relação a esses assuntos. Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos
de Auditoria (PAA) 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 individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos. Nossa auditoria para o exercício findo em
31 de dezembro de 2019 foi planejada e executada considerando
que as operações da Companhia e suas controladas não apresentaram modificações significativas em relação ao exercício anterior.
Nesse contexto, os Principais Assuntos de Auditoria, bem como
nossa abordagem de auditoria, mantiveram-se substancialmente
alinhados àqueles do exercício anterior, exceto pela inclusão de
PAA sobre Redução ao valor recuperável de ativos (impairment),
pelo motivo indicado no próprio texto do PAA abaixo, e pela exclusão do PAA relacionado a “Excesso de passivos circulantes sobre
ativos circulantes”, pois, com a geração de caixa das novas embarcações concluídas em 2018, esse assunto não foi considerado
como um dos mais significativos na auditoria do exercício corrente.
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Porque é um PAA
Moeda funcional–Nota 2.2(b)

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

No encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a administração reavaliou a moeda funcional da Companhia e de suas principais
controladas devido ao término do plano de expansão de construção de embarcações em 2018, que contribuiu para o aumento da representatividade
das receitas de afretamento contratadas em dólares norte-americanos. A
mudança foi adotada, prospectivamente, a partir de 1º. de janeiro de 2019.
Mantivemos esse tema como foco de auditoria devido a sua relevância no
contexto das demonstrações financeiras e dos julgamentos significativos
da administração na avaliação dos indicadores primários e secundários
previstos na norma contábil CPC 02/IAS 21 para a determinação da moeda
funcional das empresas do Grupo CBO.

No contexto de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, entre outros procedimentos, efetuamos leitura da documentação que suporta
a avaliação da administração para a mudança da moeda funcional de determinadas empresas do Grupo CBO, e discutimos as conclusões alcançadas após análise dos indicadores
primários e secundários elencados na norma contábil CPC 02/IAS 21. A partir dos controles
auxiliares da administração sobre as conversões entre a moeda de transação, moeda funcional e moeda de apresentação, efetuamos testes de detalhes sobre as referidas conversões
para as rubricas relevantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, bem como testamos os cálculos dos ajustes acumulados de conversão para
moeda de apresentação, no patrimônio líquido. Identificamos e reportamos ajustes considerados não relevantes em relação as demonstrações financeiras como um todo. Efetuamos
leitura de determinados contratos de prestação de serviços para validarmos as condições
contratuais pactuadas. Discutimos e entendemos as bases de apuração dos impostos diferidos contabilizados sobre as diferenças existentes entre a base tributária e os números
contábeis após a mudança da moeda funcional, quando aplicável. Nossos procedimentos
de auditoria demonstraram que os julgamentos, premissas e divulgações efetuadas pela
administração em relação a esse tema são consistentes com dados e informações obtidos.

Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)–Notas 1.3 e 1.4
Com a paralisação das atividades do Grupo CBO de construção de embarcações em 2018 a administração tem efetuado, anualmente, a avaliação No contexto da auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, entre
do valor recuperável de bens do ativo imobilizado do segmento estaleiro. outros procedimentos efetuados, avaliamos a competência, habilidade e objetividade dos
Adicionalmente, no segmento de apoio marítimo, por haver determina- avaliadores externos contratados pelo Grupo CBO para a avaliação ao valor de mercado
das embarcações do Grupo sem contratos para prestação de serviços, dos ativos mencionadas ao lado. Testamos a integridade e totalidade dos dados dos bens do
incluindo duas embarcações em negociação de venda, a administração ativo imobilizado fornecidos pela administração aos avaliadores externos. Checamos se as
também procedeu, em 2019, a avaliação do valor recuperável dessas em- metodologias e premissas definidas pela administração foram aplicadas pelos avaliadores
barcações. As avaliações do valor recuperável foram efetuadas com base externos contratados, bem como conferimos os cálculos aritméticos. Em base amostral,
em laudos a valor de mercado emitidos por empresas especializadas e em confrontamos a lista de bens avaliados contendo seus respectivos valores contábeis, vadocumentos de negociação de venda de embarcações, quando aplicável, lores de reposição, vidas úteis e vidas úteis remanescentes, com as fontes utilizadas para
revelando a necessidade de complemento de perdas por impairment, que atribuição das vidas úteis e com as respectivas cotações externas de preço. Obtivemos os
foi contabilizado pelo Grupo conforme mencionado nas referidas Notas 1.3 documentos de negociação de duas embarcações (“term-sheet”) e comparamos o valor
e 1.4. Essa área foi foco de auditoria devido à complexidade dos cálculos em negociação com o valor contábil residual das referidas embarcações e a apuração do
e julgamentos envolvidos na definição de modelo técnico do cálculo de impairment realizada pela administração. Efetuamos leitura das divulgações efetuadas nas
avaliação de "impairment" e a classificação das perdas no resultado do notas explicativas. Consideramos que os critérios e as premissas utilizados pela administraexercício. O uso de técnicas distintas de avaliação e premissas poderiam ção na mensuração do valor recuperável dos referidos ativos são razoáveis e consistentes
produzir estimativas de perdas por “impairment” significativamente diferen- com dados e informações disponíveis.
tes daquelas apuradas pela administração.
Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 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 CPC 09–“Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em
relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 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 e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da Companhia 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 por erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 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 e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
financeiras. 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
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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 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. 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
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas 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 individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente,
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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, 10 de março de 2020.
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5.
Maurício Cardoso de Moraes - Contador CRC 1PR035795/O-1 “T” SP

CALENDÁRIO FISCAL
03 A 20 DE ABRIL/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
03 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, detentoras
de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 31-12-2019, montante igual ou
superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do
Bacen na internet, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado antes das 18
horas, o prazo ﬁcará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - 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/Pasep e da Coﬁns nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de março/2020.
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 3º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil
subsequente ao fato gerador.
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 3º 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.
06 SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim deﬁnidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de março/2020.
07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito
público da administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações internacionais, até que estejam
obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para ﬁns de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notiﬁcação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação ﬁscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa
a ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que compõem os 1º,
2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho
temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de
encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de trabalho
temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência mínima
de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo ﬁnal inicialmente
previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que
recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gﬁp deverá ser transmitido com as informações à Previdência Social,
e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gﬁp deverá ser transmitido com Ausência de Fato
Gerador, no Código 115.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no
caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retiﬁcações no mês de março/2020,
deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos
nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retiﬁcações registradas na serventia. Os Municípios
que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de março/2020.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo especíﬁco
disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 7,5%, 9%, 12% ou 14% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para ﬁnanciamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão
indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
09 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou
creditaram juros sobre o capital próprio a beneﬁciário pessoa jurídica, no mês de março/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da
categoria proﬁssional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de março/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das
empresas que tenham prazos especíﬁcos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no
Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram,
creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneﬁciário transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai,
considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, ﬁrmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou
domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneﬁciários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de março/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência
técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão
e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes
individuais, quando for o caso, e facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, fevereiro e março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em
nome próprio, as entidades de ﬁscalização do exercício proﬁssional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, as
pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais
pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com
faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00,
no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão
transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Coﬁns e/ou da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as
imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As
pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes
sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Coﬁns e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol proﬁssional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol proﬁssional a título de
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos
1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol proﬁssional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de
terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863
RFB/2018, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras
de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas
a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de março/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei
8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição
ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição
ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição
ao Caged.
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 1º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil
subsequente ao fato gerador.
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 1º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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 2ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
17 RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de
empregados. A Rais retiﬁcação também deve ser entregue até esta data. Estão desobrigados de declarar a Rais as empresas e empregadores
obrigados a transmissão das informações pelo eSocial (1º e 2º Grupo do cronograma de implantação), de acordo com as regras estabelecidas na
Portaria 1.127 SEPREVT/2019.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está obrigado a
entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certiﬁcado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que
possuem a partir de 10 vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ, as informações devem ser declaradas no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF.
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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS
OBRIGADAS: Instituições ﬁnanceiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem
de cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas
no Informe de Rendimentos Financeiros.
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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/2020.
Fonte: Coad
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14 Financeiro
CIMS S.A.

CNPJ nº 00.272.185/0001-93
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Ativo
2019
2018
Ativo circulante
47.137
9.433
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
47.137
9.433
Ativo não circulante
5.692
7.153
Impostos a recuperar (Nota 5)
5.692
7.153
Total do ativo
52.829
16.586
2019
2018
Passivo e Patrimônio líquido
Passivo circulante
646
568
Impostos e contribuições a recolher
646
568
Patrimônio líquido (Nota 8)
52.183
16.018
Capital social
1.778.856 1.578.856
Prejuízos acumulados
(1.726.673) (1.562.838)
Total do passivo e patrimônio líquido
52.829
16.586
Demonstrações dos Resultados Abrangentes Em 31/12/2019 e 2018 (Em reais)
2019
2018
Insumos adquiridos de terceiros
(149.507)
(147.037)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(149.507)
(147.037)
Valor adicionado bruto
(149.507)
(147.037)
Valor adicionado líquido produzido
(149.507)
(147.037)
Valor adicionado recebido em transferência
5.030
4.062
Receitas financeiras
5.030
4.062
Valor adicionado total a distribuir
(144.477)
(142.975)
Distribuição do valor adicionado
(144.477)
(142.975)
Impostos, taxas e contribuições.
19.358
19.255
Remuneração de capitais próprios
(163.835)
(162.230)
Prejuízo absorvido do exercício
(163.835)
(162.230)
Notas Explicativas Em 31/12/2019 E 2018 (Em reais): 1. Informações Gerais:1.1.
Contexto operacional - A CIMS S.A. (“Cia.”) tem por objeto social a participação, sob
qualquer forma, no capital de outras sociedades, como sócia quotista ou acionista,
quaisquer que sejam seus objetos sociais, localizada na cidade do Rio de Janeiro.
Constituída em 1994 para exercer as atividades de investimento em outras Cias., em
14/03/1995 a Cia. foi devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários sob
o nº 14.818 na modalidade de Cia. Aberta. A Cia. está em fase pré-operacional e
apresenta prejuízo recorrente nos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 e caso
seja necessário obterá aportes de capital de seus acionistas para honrar seus compromissos de curto prazo. A Cia. está avaliando oportunidades de futuras aquisições
e não tem nenhuma operação com previsão de ser finalizada até a data de emissão
deste relatório. 2. Base de Preparação: 2.1. Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis da Cia. foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”)
emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB. As práticas contábeis
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo
CPC e aprovadas pelo CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Administração da Cia. entende que todas as informações relevantes das demonstrações
contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às informações utilizadas na sua gestão. As demonstrações contábeis do exercício findo em
31/12/2019 foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Administração da Cia.
em 24/03/2020. 2.1.1. Base de Mensuração - As demonstrações contábeis foram
preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros
não-derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.1.2. Moeda
funcional e moeda de apresentação - Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Cia.. 2.1.3. Uso de estimativas e
julgamentos - A aplicação das políticas contábeis da Cia. descritas na nota explicativa
nº 3, a seguir, 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. Os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 2.2. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis publicou ou alterou os seguintes pronunciamentos, orientações
ou interpretações contábeis, da seguinte forma: a) Em vigor para períodos iniciados
em ou após 1º de janeiro de 2019: • CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arredamentos (aplicável
a partir de 01/01/2019) – A norma remove a distinção entre arrendamento operacional
e financeiro e requer o reconhecimento de um ativo (o direito de utilizar o item arrendado) e um passivo financeiro relacionado com o pagamento de alugueis. • ICPC 22/
IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro - Essa interpretação
explica como reconhecer e mensurar ativos e passivos sobre lucros correntes e diferidos, no caso em que há incerteza sobre o tratamento de um imposto onde as posições
fiscais ainda não foram aceitas pelas autoridades tributárias. Estas normas não tiveram
efeitos sobre as demonstrações contábeis da Cia. no exercício. b) Em vigor para
períodos iniciados após 1º de janeiro de 2020: • Aprimoramentos do ciclo 2015 a 2017
– IFRS 3 (CPC 15 – Combinação de negócios – R1), IFRS 11 (CPC 19 – Negócios
em conjunto – R2), IAS 12 (CPC 32 – Tributos sobre o lucro) e IAS 23 (CPC 20 – custos dos empréstimos – R1). Cia. avaliou os reflexos destas normas e, no entanto, não
espera impacto relevante sobre suas demonstrações contábeis. 3. Práticas Contábeis
- As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente pela Cia. em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações
contábeis. 3.1. Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa são
classificados em conformidade com seu prazo de realização, sendo demonstrados
ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos períodos e deduzidos, quando aplicável, de provisão para ajuste ao seu
valor líquido de realização. 3.3. Passivos circulante e não circulante - São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. 3.4. Ativos e passivos financeiros - (i)Ativosfinanceiros não derivativos - A Cia. reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da
negociação na qual a Cia. se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento. Os ativos financeiros da Cia. incluem caixa e equivalentes de caixa e
aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Cia. tenha
o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação.
Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas
na gestão das obrigações de curto prazo. A Cia. possui classificado em caixa e equivalentes de caixa, saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras. (ii)
Passivos financeiros não derivativos - Os passivos financeiros (incluindo passivos
designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente
na data de negociação na qual a Cia. se torna uma parte das disposições contratuais
do instrumento. A Cia. classifica os passivos financeiros não derivativos a valor justo
por meio do resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através
do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos - A Cia. não
opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a Cia. não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham
caráter especulativo. 3.5. Imposto de renda e contribuição social - São calculados e
registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração
das demonstrações contábeis. A Cia. adota o regime de apuração pelo lucro real,
onde o imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de
adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 mil ano ou R$20 mil
mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de
9%. A Cia., não apurou lucro tributável e, consequentemente, não obteve base de
cálculo positiva para imposto de renda e contribuição social. Também não reconhece
contabilmente os ativos fiscais diferidos de imposto de renda e contribuição social
relativos aos prejuízos fiscais, pois a mesma está em fase pré-operacional e não tem
expectativa de lucros nos próximos anos. 3.6. Prejuízo básico e diluído por ação - A
Cia. efetua os cálculos do prejuízo por ação utilizando o número médio ponderado de
ações ordinárias durante o período correspondente ao resultado conforme pronunciamento técnico CPC 41. 3.7. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - As
práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e
obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes - São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em
julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são divulgados em nota explicativa. (ii) Passivos contingentes - São provisionados quando as perdas forem avaliadas, pelos consultores jurídicos da Cia., como prováveis e os montantes envolvidos
possam ser mensuráveis com segurança. Os passivos contingentes avaliados como
perdas possíveis são apenas divulgadas em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados e nem divulgados. A
Cia. não possui contingências em 31/12/2019 e 2018. (iii) Obrigações legais - São
registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades
de perda. (iv) Hierarquia de valor justo - A Cia. aplica a hierarquia do valor justo introduzida pelo CPC 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação para todos os itens
mensurados ao valo justo. A hierarquia concede prioridade máxima aos inputs do
Nível 1 e prioridade mínima aos inputs do Nível 3. As premissas de cada nível seguem
abaixo: Nível 1: são preços cotados, não ajustados, em mercados ativos para ativos
ou passivos idênticos, que a entidade pode acessar na data de mensuração. Nível 2:
são aqueles que não são preços cotados incluídos no Nível 1 e que são observáveis
para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente. Nível 3: são inputs baseados em
dados não-observáveis. A mensuração do valor justo é classificada integralmente no
mesmo nível da hierarquia do valor justo no nível mais baixo do input que é significativo para a mensuração como um todo. 3.8. Demonstração do valor adicionado - A
apresentação da demonstração do valor adicionado (DVA) é requerida pela legislação
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado, aplicáveis à Cia.s abertas. 3.9. Demonstração dos Fluxos de Caixa - As
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2). 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: A
composição do caixa e equivalentes de caixa é demonstrada a seguir:
2019 2018
Banco
1
1
Aplicação financeira
47.136 9.432
47.137 9.433
As aplicações financeiras são constituídas por certificados de depósitos bancários
(CDB) emitidos por instituição financeira de primeira linha e classificados como para
negociação. A composição da carteira está representada por:
Certificado de depósito bancário
Remuneração
Data de Vencimento Valor de Custo Valor atual Nível
96,75% CDI
21/01/2021
44.799
47.136 1
47.136
5. Impostos a Recuperar: Representado por imposto de renda retido na fonte nos
resgates de aplicações financeiras ocorridos entre 2012 e 2019. Para os créditos até
2018 foram transmitidos pedidos de restituição e estão registrados ao valor provável

Demonstrações dos Resultados - Em 31/12/2019 E 2018 (Em reais)
2019
2018
Despesas gerais e administrativas (Nota 9)
(168.865) (166.292)
Resultado operacional antes do resultado financeiro
(168.865) (166.292)
Resultado financeiro, líquido (Nota 10)
Receitas financeiras
5.691
4.649
Despesas financeiras
(661)
(587)
5.030
4.062
Prejuízo do exercício
(163.835) (162.230)
Prejuízo básico e diluído por ação (Nota 8.c)
(0,02)
(0,02)
Demonstrações dos Valores Adicionados - Em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
2019
2018
Insumos adquiridos de terceiros
(149.507)
(147.037)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(149.507)
(147.037)
Valor adicionado bruto
(149.507)
(147.037)
Valor adicionado líquido produzido
(149.507)
(147.037)
Valor adicionado recebido em transferência
5.030
4.062
Receitas financeiras
5.030
4.062
Valor adicionado total a distribuir
(144.477)
(142.975)
Distribuição do valor adicionado
(144.477)
(142.975)
Impostos, taxas e contribuições.
19.358
19.255
Remuneração de capitais próprios
(163.835)
(162.230)
Prejuízo absorvido do exercício
(163.835)
(162.230)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31/12/2019 e 2019
Capital social
Prejuízos Patrimônio
integralizado acumulados
líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
1.578.856 (1.400.608)
178.248
Prejuízo do exercício
(162.230) (162.230)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.578.856 (1.562.838)
16.018
Aumento de capital - AGE-31/01/2019
200.000
200.000
Prejuízo do exercício
(163.835) (163.835)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.778.856 (1.726.673)
52.183
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis
de recuperação. 6. Transações com Partes Relacionadas: A Cia. não efetuou qualquer
remuneração a diretores, administradores ou as pessoas-chave da Administração
ou qualquer outra operação com parte relacionada durante o exercício findo em
31/12/2019 e 2018. 7. Riscos Judiciais Não Provisionados: A Cia. é impetrante em um
Mandado de Segurança em que é requerido o direito de não se registrar no Conselho
Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) Caso o processo tenha um
desfecho desfavorável à Cia., a CIMS teria que arcar com os valores atualizado do
Auto de Infração, cujo valor histórico é de R$ 23.504, além de pagar sucumbência
de 20% do valor atualizado em disputa. 8. Patrimônio Líquido: a) Capital social - Em
31/12/2019 o capital social subscrito e integralizado no valor de R$ 1.778.856 está representado por 30.952.688 ações, sendo 10.317.616 de ações ordinárias e 20.635.072
de ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Em AGE realizada
em 31/01/2019, foi deliberado pelos acionistas o aumento de capital no valor de R$
200.000, aumento o capital social de R$ 1.578.856, para R$ 1.778.856 representado
por 10.317.616 ações ordinárias e 20.635.072 ações preferenciais, todas nominativas
e sem valor nominal. b) Dividendos - Aos acionistas está assegurado um dividendo
mínimo correspondente a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação em
vigor. Tendo em vista os prejuízos apurados, não foram deliberados dividendos nos
exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. c) Resultado básico e diluído por ação - O
cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado atribuído
aos detentores de ações ordinárias da controladora (após o ajuste referente aos juros
sobre as ações preferenciais conversíveis e sobre títulos conversíveis, em ambos os
casos líquido de impostos) pela quantidade média ponderada de ações ordinárias
disponíveis durante o exercício, conforme quadro abaixo:
31/12/2019 31/12/2018
ON
10.317.616 7.008.011
PN
20.635.072 14.015.862
Quantidade de ações
30.952.688 21.023.873
Memória de cálculo do resultado por ação:
Exercício
Prejuízo do exercício
Média ponderada de
Prejuízo
findo em
findo em 31/12/2019
ações ordinárias
por ação
31/12/2019
(163.835)
10.317.616
(0,02)
Exercício Prejuízo do exercício
Média ponderada de
Prejuízo
findo em
findo em 31/12/2018
ações ordinárias
por ação
31/12/2018
(162.230)
7.008.011
(0,02)
9. Despesas Administrativas:
31/12/2019 31/12/2018
Despesas com marketing & publicidade
(19.506)
(20.850)
Serviços de contabilidade
(60.012)
(58.607)
Outros serviços prestados
(28.611)
(28.627)
Emolumentos judiciais e cartorários
(1.263)
(615)
Anuidade BM&FBovespa
(40.115)
(38.333)
Taxa de fiscalização CVM
(19.039)
(19.039)
Impostos e taxas diversos
(319)
(216)
Outras despesas administrativas
(5)
(168.865)
(166.292)
10. Resultado Financeiro Líquido:
31/12/2019 31/12/2018
Despesa financeira
(661)
(587)
Despesas bancárias
(661)
(587)
Receita financeira
5.691
4.649
Receita aplicação financeira
5.399
4.314
Receita de atualização de impostos
292
335
Resultado financeiro líquido
5.030
4.062
11. Instrumentos Financeiros:a) Ativos financeiros não derivativos - A Cia. reconhece
os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.
Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Cia.
se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Cia. desreconhecem um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando a Cia. e suas controladas transferem 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. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Cia. tenha o direito
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A Cia. classificam os ativos
financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e ativos financeiros
disponíveis para venda. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa
abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até
90 dias a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante
de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A
Cia. mantem classificado em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente
bancária e investimentos financeiros, conforme Nota Explicativa no 4. b) Passivos
financeiros não derivativos - A Cia. reconhece títulos de dívida emitidos e passivos
subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos
financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Cia. se tornam uma parte
das disposições contratuais do instrumento. A Cia. baixa um passivo financeiro quando
têm suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Cia. classifica os
passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
c) Instrumentos financeiros derivativos - A Cia. não opera com instrumentos financeiros
derivativos. 12. Estrutura de Gerenciamento de Riscos: Risco de mercado - O risco
de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilação de preços e taxas em
função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e
passiva da Cia.. As operações da Cia. estão classificadas na carteira de negociação.
Além disso, sua carteira não detém operações sujeitas às exposições ao risco em
ouro, moedas estrangeiras e preço de mercadorias (commodities). Portanto, o risco
de mercado está representado pelos riscos das taxas de juros das operações classificadas na carteira de negociação. Risco operacional - Risco de perda resultante de
falha ou inadequação de processos internos, sistemas, comportamento humano, ou
ainda, proveniente de eventos externos, que podem ocorrer em qualquer etapa de um
processo operacional de uma instituição financeira. A estrutura de gerenciamento do
risco operacional vem sendo implementada por meio de várias ações. A primeira está
sendo a instituição da Política de Normas. Os Manuais de Normas e Procedimentos
têm sido divulgados paulatinamente, na medida em que os processos são concluídos. Risco de crédito - Consiste no risco dos emissores dos ativos financeiros que
integram a carteira da Cia. não cumprirem com suas obrigações de pagar pontual e
integralmente. Alterações nas condições financeiras dos emissores dos ativos financeiros e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais condições, bem como
alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer a sua
capacidade de pagamento, podem acarretar oscilações no preço de negociação e
liquidez dos ativos financeiros que compõem a carteira da Cia.. A exposição máxima
ao risco de crédito é representada pelos valores dos ativos financeiros reconhecidos
no balanço patrimonial. Risco de liquidez - É o risco da Cia. 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 administração. Risco de
jurosetaxadecâmbio - A Cia. gerencia esse risco ponderando a contratação de taxas
pós-fixadas e prefixadas. Essas contratações estão expostas ao risco de flutuações
na taxa de juros em função da parte passiva das operações de dívidas referenciadas
em CDI. O saldo de caixa e equivalentes de caixa, indexados ao CDI, neutraliza
parcialmente o risco de taxa de juros. A Cia. não possui instrumentos financeiros em
moeda estrangeira, não estando, portanto, sujeita aos impactos oriundos das variações das taxas de câmbio. A Cia. possui exposição com relação às variações dos
índices pós-fixados que afetam tanta a receita financeira quanto a despesa financeira.
A mediana da expectativa de mercado, conforme dados retirados no Banco Central
do Brasil (Relatório Focus), indicavam: Taxa Efetiva estimada para 2020 - CDI =
4,25%.Adicionalmente, a Administração efetuou teste de sensibilidade para cenários
adversos, deterioração das taxas em 25% ou 50% em relação ao cenário provável,
para cada cenário e foram calculadas as receitas financeiras ou despesas financeiras
não se levando em consideração a incidência de tributos. Dessa forma, teríamos o
seguinte demonstrativo de análise de sensibilidade:
Cenário I - Cenário II
Fator de Cenário deterioração - deterioraOperação
risco provável
de 25% ção de 50%
Ativos
Indexador
CDI
4,25%
3,18%
2,125%
Aplicações financeiras
R$ 47.136 - 31/12/2019 (Nota 4)
2.003
1.499
1.002
13. Eventos Subsequentes: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em

Demonstrações dos Fluxos de Caixa- Em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(163.835) (162.230)
Variações nos ativos e passivos
1.539
682
Impostos a compensar
1.461
480
Impostos e contribuições a recolher
78
202
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(162.296) (161.548)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
200.000
Aumento de capital
200.000
(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes
37.704 (161.548)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
9.433
170.981
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
47.137
9.433
28/02/2020, foi deliberado pelos acionistas o aumento de capital no valor de R$
150.000, aumento o capital social de R$ 1.778.856, para R$ 1.928.856 representado
por 12.799.820 ações ordinárias e 25.599.480 ações preferenciais, todas nominativas
e sem valor nominal.
A DIRETORIA
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 – Contadora
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e acionistas da CIMS S.A.. RJ-RJ. Opinião: Examinamos as
demonstrações contábeis da CIMS S.A. (Cia.) que 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 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 CIMS S.A. 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 contábeis”. Somos independentes em relação à
Cia., 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 sobre as demonstrações
contábeis. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: As
demonstrações contábeis mencionadas no primeiro parágrafo foram preparadas
no pressuposto de continuidade dos negócios da Cia.. Conforme evidenciado nas
demonstrações contábeis, a Cia. não exercia atividades operacionais em
31/12/2019, apresentando prejuízos acumulados ao longo dos exercícios de forma
recorrente. Essa situação indica a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da
Cia.. A continuidade das atividades operacionais da Cia. depende do sucesso de
novos projetos, bem como do suporte financeiro por parte dos seus acionistas.
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 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 contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza relevante
relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que o assunto descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório.
Ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado: Motivo pelo qual o assunto foi
considerado um PAA - Conforme descrito na Nota Explicativa n° 4, em 31/12/2019,
a Cia. possuía aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários (CDB),
que representam aproximadamente 89,22% do total de ativo da Cia.. Esses certificados são precificados e registrados ao custo amortizado e foram considerados,
novamente, como principal assunto de auditoria. Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria - Como parte de nossos procedimentos de auditoria, realizamos o
recálculo dos rendimentos auferidos sobre o respectivo ativo financeiro, bem como
a verificação de sua existência pelo recebimento da confirmação independente
junto à instituição financeira. Adicionalmente, avaliamos as divulgações nas demonstrações contábeis com relação ao assunto, conforme descritas nas notas
explicativas n° 3.2 e 4. Com base na abordagem, nos procedimentos de auditoria
executados e nas evidências de auditoria obtidas, consideramos aceitáveis as
premissas e critérios aplicados no reconhecimento e mensuração do valor justo das
aplicações financeiras em certificados de depósito bancários, assim como adequada as respectivas divulgações no contexto das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado - As demonstrações do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2019,
elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Cia., e apresentadas como
informação requerida para Cia. abertas, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis
da Cia.. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está
conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa
Norma e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em
conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sob 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 esse 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, 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 Cia. 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. 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 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 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 Cia.. • 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 Cia.. 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 Cia. a não mais se manterem
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. 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 contábeis 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. RJ, 24/03/2020. Marcio Romulo Pereira - CT CRC RJ076774-O - 7. Grant Thornton Auditores Independentes - CRC SP - 025.583/O-1.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Apresentamos o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras
consolidadas, acompanhadas por parecer dos auditores independentes, referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
ATIVIDADES DA COMPANHIA
A Monteiro Aranha S.A. (“MASA” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima
de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo
(Brasil, Bolsa, Balcão - B3), tendo como principal atividade a participação em
outras sociedades.
CONTEXTO DE NEGÓCIOS EM 2019
No exercício social de 2019, a MASA apresentou um lucro líquido consolidado de R$ 101 milhões, comparado com um lucro líquido de R$ 45 milhões no exercício social de 2018, o que representa um aumento de 124%.
O resultado maior em 2019 é explicado principalmente (i) pelo maior resultado
de equivalência patrimonial (R$ 62 milhões em 2019 vs. R$ 55 milhões em
2018), devido aos maiores resultados da coligada Klabin S.A. (R$ 45 milhões
em 2019 vs. R$ 9 milhões em 2018) e das controladas em conjunto Carapa
Empreendimento Imobiliário SPE S.A. e Realengo SPE Empreendimento
Imobiliário S.A. (R$ 1 milhão em 2019 vs. -R$ 2 milhões em 2018), compensado parcialmente pelo menor resultado da coligada Ultrapar Participações
S.A. (R$ 16 milhões em 2019 vs. R$ 48 milhões em 2018); (ii) pelos maiores
resultados de outras receitas/despesas operacionais (R$ 34 milhões em 2019
vs. R$ 18 milhões em 2018), devido, principalmente, ao maior resultado com
ajuste a valor justo de investimentos e dividendos das investidas não avaliadas por equivalência patrimonial e royalties (R$ 23 milhões em 2019 vs. R$ 8
milhões em 2018), pelo maior resultado na alienação de participações (R$ 13
milhões em 2019 vs. R$ 8 milhões em 2018), compensados parcialmente
pela perda na avaliação das propriedades para investimento (-R$ 4 milhões
em 2019 vs. 0 milhões em 2018); (iii) menor provisão de Imposto de Renda e
CSLL diferido devido à realização de parte do resultado tributável diferido pelo
resgate/amortização parcial dos fundos de investimentos (-R$ 26 milhões em
2019 vs. -R$ 34 milhões em 2018) e (iv) pelo maior resultado financeiro líquido
(R$ 76 milhões em 2019 vs. R$ 59 milhões em 2018) devido, principalmente
ao maior resultado não realizado dos fundos de investimento. Em 2019, foram
declarados R$ 164 milhões de proventos sendo: (i) R$ 99 milhões em dividendos e (ii) R$ 65 milhões em juros sobre capital próprio. Ainda em 2019, a
Companhia fez a emissão de 200.000 debêntures com valor total de R$ 200
milhões com juros remuneratórios correspondentes a 100% do CDI acrescida
de uma sobretaxa de 0,36% com vencimento em quatro parcelas semestrais
sendo a primeira com vencimento em junho de 2023 e prestação de garantia
por meio da alienação fiduciária de ações.
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
Klabin S.A.: Com uma receita líquida de R$ 10,3 bilhões em 2019, a Klabin S.A.
apresentou crescimento de 3% sobre a receita líquida do ano anterior. O EBITDA

ajustado somou R$ 4,3 bilhões, 7% acima dos R$ 4,0 bilhões verificados em 2018.
Em 2019, a Klabin S.A. investiu R$ 2,6 bilhões. Ao final de 2019, o endividamento
líquido consolidado era de R$ 14,4 bilhões, sendo 5% do endividamento bruto
com vencimento no curto prazo, e 76% (incluindo swaps) denominado em moeda
estrangeira. A relação dívida líquida/EBTIDA era de 3,3 vezes ao final de 2019,
superior ao índice de 3,1 vezes apresentados ao final de 2018. O lucro líquido
somou R$ 675,8 milhões em 2019, acima dos R$ 137,5 milhões verificados em
2018. Em 2019, MASA recebeu R$ 49,3 milhões de dividendos e R$ 13,0 milhões
de juros sobre capital próprio de Klabin S.A. Ultrapar Participações S.A.: Com
uma receita líquida de R$ 89,3 bilhões em 2019, a Ultrapar Participações S.A.
apresentou uma redução de 2% sobre a receita líquida do ano anterior. O EBITDA
ajustado somou R$ 3,1 bilhões, 2% abaixo dos R$ 3,2 bilhões verificados em
2018. Em 2019 a Ultrapar Participações S.A. investiu R$ 1,6 bilhões. Ao final
de 2019, o endividamento líquido consolidado era de R$ 8,7 bilhões, sendo 8%
do endividamento bruto com vencimento no curto prazo e 48% denominado em
moeda estrangeira. A relação dívida líquida/EBTIDA era de 2,9 vezes ao final de
2019, superior ao índice de 2,7 vezes apresentados ao final de 2018. O lucro
líquido somou R$ 906 milhões em 2019, 13% abaixo dos R$ 1.046 milhões verificados em 2018. Em 2019, MASA recebeu R$ 25,1 milhões de dividendos de
Ultrapar Participações S.A. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades
Agrícolas: A Companhia atingiu a participação de 7,83% (4.044.200 ações) na
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, através do FIA
Bergen, sem influência significativa. Investimentos Imobiliários: Em 2019,
a controlada em conjunto Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. deu
continuidade à comercialização do empreendimento denominado “Nobre Norte
Residencial”, um projeto residencial de 470 unidades, na Zona Norte do Rio de
Janeiro, localizado próximo ao “Norte Shopping”, no qual a Monteiro Aranha
Participações Imobiliárias S.A. detém 40% de participação em parceria com a
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, que detém 60%. O
empreendimento, lançado em 2014, foi concluído no último trimestre de 2017 e
registra 89% de suas unidades vendidas até 31 de dezembro de 2019. Em 2019,
a Companhia também prosseguiu com o desenvolvimento do empreendimento
denominado “Reserva do Conde”, um residencial de 120 unidades, na Zona
Norte do Rio de Janeiro, no qual a Monteiro Aranha Participações Imobiliárias
S.A. detém 25% de participação, em parceria com a Concal Construtora Conde
Caldas Ltda., com 25%, e Minas Rio Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (empresa
pertencente ao Grupo Roma), que detém 50%. O empreendimento foi lançado no
último trimestre de 2017 e alcançou 61% de suas unidades vendidas até 31 de
dezembro de 2019. Ainda em 2019, a Companhia investiu R$ 20 milhões em fundo
de investimentos em empreendimentos imobiliários (FII), dedicados à aquisição
de empreendimentos imobiliários voltados para o uso comercial, caracterizados
como Shopping Centers. Investimentos em Fundos Exclusivos: Em 2019 foi
realizada a liquidação total das cotas do CSHG Bucareste III Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior (“FIA Bucareste III”). Investimentos em

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Nota
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes
de caixa .............................
Aplicações financeiras .........
Dividendos e JCP a receber
Créditos com operações
financeiras .........................
Alienação de investimentos
Contas a receber .................
Estoque de imóveis a
comercializar .....................
Impostos a recuperar...........
Outros ..................................
Total do ativo circulante .......
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Aplicações financeiras .......
Partes relacionadas ...........
Estoque de imóveis a
comercializar
Ações Preferenciais
Resgatáveis .....................
Outros ................................
Investimentos em
controladas e coligadas .....
Outras Participações ...........
Propriedades para
investimentos.....................
Outros investimentos ...........
Imobilizado ..........................
Intangível .............................
Total do ativo não circulante
Total do Ativo .....................

5
6
7
8
9
–
10
11
–

6
9
10
9
–
13
13
14
–
15
–

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

Nota

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

Passivo Circulante
Salários e encargos sociais . –
971
1.188
1.108
1.324
4.280
1.774
4.360
2.032
158.746
60.778 158.765
62.460 Impostos e taxas a recolher –
404.467 435.248 416.792 440.905 Empréstimos e
Financiamentos ................. 21.b 100.269
9 105.039
8.041
14.821
31.055
13.770
29.774 Debêntures .......................... 21.c
445
–
445
–
Dividendos e JCP a pagar ... 17.d
7.775
17.930
7.775
17.930
–
1.483
–
1.483 Fornecedores ...................... –
294
552
460
819
1.713
2.784
1.713
2.784
–
14.364
–
– Obrigações fundos exclusivos –
175
230
2.261
3.087 Obrigações com Operações
Financeiras ........................ 8/21
93.101 120.022
93.101 120.022
1.316
–
1.316
–
Arrendamentos a pagar .......
–
–
791
993 Total do passivo circulante ..
210.164 144.259 215.317 152.952
17.340
7.923
17.933
8.492 Passivo Não Circulante
1.025
4.962
1.025
4.962 Empréstimos e
Financiamentos ................. 21.b
–
98.241
49.069 146.433
596.574 556.043 611.337 552.156
Debêntures .......................... 21.c 200.000
– 200.000
–
Partes relacionadas ............. 9
31
31
31
31
Arrendamentos a pagar ....... –
9.532
–
9.532
–
528
301
528
301
Tributos diferidos ................. 12.3 162.871 132.773 162.871 132.774
1
14.250
987
2.479 Obrigações com Operações
Financeiras ........................ 8/21
–
1.780
–
1.780
–
– 103.690
97.700 Provisão para perda em
investimentos ..................... 13
4.506
6.263
2
123
580
580
580
580
–
–
2.409
2.409 Outros .................................. –
1.445
1.427
1.474
1.456 Total do passivo não
377.520 239.668 422.085 281.721
circulante ...........................
Patrimônio Líquido
914.378 894.690 842.201 864.505 Capital social ....................... 17.a 716.838 716.838 716.838 716.838
84.771
20
84.771
20 Reservas de lucros .............. 17.c 369.372 433.201 369.372 433.201
Ajustes de avaliação
(18.306) (15.882) (18.306) (15.882)
patrimonial ......................... –
46.205
49.926
46.205
49.926
1.067.904 1.134.157 1.067.904 1.134.157
183
183
183
183 Total do patrimônio líquido...
Participações de minoritários
–
–
–
3.575
11.450
1.185
11.468
1.211
Total do patrimônio líquido
53
59
53
59
1.067.904 1.134.157 1.067.904 1.137.732
consolidado........................
1.059.014 962.041 1.093.969 1.020.249 Total do passivo e
1.655.588 1.518.084 1.705.306 1.572.405
patrimônio líquido ...........
1.655.588 1.518.084 1.705.306 1.572.405
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Reservas de lucros
Legal Investimentos
80.747
530.094
–
(11.511)
80.747
518.583
–
–
–
–
–
–
–
–

Total
1.321.292
(11.511)
1.309.781
31
3
(9.495)
39.837

–
–
–
–
(15.882)
–
(15.882)
–
(2.424)
–

(1.992)
–
(28.418)
–
(9.461) (125.000)
–
(81.000)
– 1.134.157
–
9
– 1.134.166
30
30
–
(2.424)
100.132
100.132

–
–
–
–
(18.306)

(5.006)
–
(71.375)
–
(23.781)
(99.000)
–
(65.000)
– 1.067.904

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
Reservas de lucros
Capital
social Legal Investimentos
716.838 80.747
530.094
–
–
(11.511)
716.838 80.747
518.583
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Consolidado
Ajuste de
Participação
avaliação
Lucros
de não
patrimonial acumulados
controladores
Total
Total
(6.387)
– 1.321.292
836 1.322.128
–
–
(11.511)
–
(11.511)
(6.387)
– 1.309.781
836 1.310.617
–
31
31
–
31
–
3
3
–
3
–
(970)
(970)
970
–
(9.495)
–
(9.495)
–
(9.495)
–
40.807
40.807
4.171
44.978

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ........................
Ajuste de exercícios anteriores ...................................
Saldos iniciais ajustados .............................................
Reversão de dividendos prescritos .............................
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos ...........
Operações com não controladores .............................
Ajuste de avaliação patrimonial de investida...............
Lucro líquido do exercício............................................
Destinação do lucro líquido do exercício:
Constituição de reserva legal ....................................
– 1.992
–
–
(1.992)
Constituição de reserva para investimentos ..............
–
–
28.418
–
(28.418)
Dividendos .................................................................
–
–
(115.539)
–
(9.461)
Juros s/ capital próprio atribuído ao dividendo
mínimo obrigatório ...................................................
–
–
(81.000)
–
–
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........................ 716.838 82.739
350.462
(15.882)
–
Ajuste de exercícios anteriores ...................................
–
–
9
–
–
Saldos iniciais ajustados ............................................. 716.838 82.739
350.471
(15.882)
–
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos ...........
–
–
–
–
30
Operações com não controladores .............................
–
–
–
–
–
Ajuste de avaliação patrimonial de investida...............
–
–
–
(2.424)
–
Lucro líquido do exercício............................................
–
–
–
–
100.132
Destinação do lucro líquido do exercício:
Constituição de reserva legal ....................................
– 5.006
–
–
(5.006)
Constituição de reserva para investimentos ..............
–
–
71.375
–
(71.375)
Dividendos .................................................................
–
–
(75.219)
–
(23.781)
Juros s/ capital próprio atribuído ao dividendo
mínimo obrigatório ...................................................
–
–
(65.000)
–
–
281.627
(18.306)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................ 716.838 87.745
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

–
–
(125.000)

–
–
(2.402)

(81.000)
1.134.157
9
1.134.166
30
–
(2.424)
100.132
–
–
(99.000)

Nota
Receitas Operacionais
Resultado de equivalência
patrimonial ............................
Outras receitas .......................
Receitas (Despesas)
Operacionais
Gerais e administrativas ........
Perda do Valor Realizável
Líquido..................................
Despesas com Vendas ..........
Outras receitas, líquidas ........
Lucro Operacional antes
do Resultado Financeiro ...
Resultado Financeiro
Receitas financeiras...............
Despesas financeiras.............
Lucro antes do Imposto de
Renda e da Contribuição
Social ...................................
Imposto de renda e
contribuição social

13
18

19
10
18

20
20

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

63.967
–
63.967

62.017
926
62.943

55.214
3.268
58.482

(50.141) (44.715) (50.095) (50.939)
–
–
34.162

–
–
26.693

5.990
–
34.327

(5.465)
(7)
18.484

47.988

11.105

53.165

20.555

298.624 198.369 209.808 199.044
(220.154) (135.602) (225.263) (139.901)

126.458
12

29.127
–
29.127

73.872

127.710

79.698

(26.326) (34.035) (27.141) (34.720)
100.132
39.837 100.569
44.978
–
–
(437) (4.171)
100.132
39.837 100.132
40.807

Participação de minoritários...
Lucro Líquido do Exercício
Lucro Líquido dor Ação
Proveniente das Operações
Continuadas Básico e
Diluído em Reais ................ 17
8,17
3,25
8,21
3,67
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Em milhares de reais)

Controladora
Ajuste de
Lucros
avaliação patrimonial acumulados
(6.387)
–
–
–
(6.387)
–
–
31
–
3
(9.495)
–
–
39.837

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ...........................................
Ajuste de exercícios anteriores ......................................................
Saldos iniciais ajustados ................................................................
Reversão de dividendos prescritos ................................................
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos ..............................
Ajuste de avaliação patrimonial de investida..................................
Lucro líquido do exercício...............................................................
Destinação do lucro líquido do exercício:
Constituição de reserva legal .......................................................
–
1.992
–
Constituição de reserva para investimentos .................................
–
–
28.418
Dividendos ....................................................................................
–
–
(115.539)
Juros s/ capital próprio..................................................................
–
–
(81.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........................................... 716.838 82.739
350.462
Ajuste de exercícios anteriores ......................................................
–
–
9
Saldos iniciais ajustados ................................................................ 716.838 82.739
350.471
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos ..............................
–
–
–
Ajuste de avaliação patrimonial de investida..................................
–
–
–
Lucro líquido do exercício...............................................................
–
–
–
Destinação do lucro líquido do exercício:
Constituição de reserva legal .......................................................
–
5.006
–
Constituição de reserva para investimentos .................................
–
–
71.375
Dividendos ....................................................................................
–
–
(75.219)
Juros s/ capital próprio..................................................................
–
–
(65.000)
281.627
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................................... 716.838 87.745
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)
Capital
social
716.838
–
716.838
–
–
–
–

Transmissão de Energia Elétrica: Ao longo de 2019, a Companhia manteve
os compromissos anteriormente assumidos em 2016, 2017 e 2018, no valor
de R$ 61 milhões, em Fundos de Investimento em Participações (FIPs) dedicados ao desenvolvimento de projetos de transmissão de energia elétrica. Até
o final do exercício de 2019, a Companhia havia integralizado R$ 14 milhões
nestes fundos, cujo valor justo era de R$ 52 milhões em 31 de dezembro de
2019. Investimentos em Geração Distribuída de Energia Elétrica: Em 2019,
a Companhia se comprometeu a realizar um aporte de até R$ 32 milhões
ao longo de cinco anos em Fundo de Investimento em Participações (FIPs)
dedicado ao desenvolvimento de projetos de geração de energia elétrica. Até
o final do exercício de 2019, a Companhia havia integralizado R$ 16 milhões
neste fundo. Orçamento de Capital: Dando seguimento à constante busca de
oportunidades de investimento que gerem valor para a Companhia, a Diretoria
revisou o orçamento de capital para o período de 2018 a 2022, que totalizava
o montante de R$ 136 milhões. Após a realização de investimentos em 2019
e a identificação de possíveis novas oportunidades, a proposta do orçamento
de capital para o período de 2018 a 2022 foi revisado para R$ 350 milhões,
assim distribuídos: (i) R$ 185 milhões para investimentos em participações em
sociedades, (ii) R$ 110 milhões para fundos de investimentos, (iii) R$ 25 milhões
para investimentos em renda fixa e (iv) R$ 30 milhões para investimentos em
projetos diversos. Estes investimentos terão como fonte, os lucros retidos na
Reserva para Investimentos, nos termos deste orçamento de capital, no art.
196 da Lei nº 6.404, de 1976, no montante total de R$ 282 milhões, recursos
próprios no montante de R$ 40 milhões e recursos de terceiros no montante
de R$ 28 milhões.
RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES
Em atendimento à determinação da Instrução CVM nº 381/03, a Administração
da Companhia informa que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, a Companhia não contratou seus auditores independentes para trabalhos diversos daqueles de auditoria externa. Em seu relacionamento com o
auditor independente, buscou avaliar o conflito de interesses com trabalhos de
não auditoria com base no seguinte: o auditor não deve (a) auditar seu próprio
trabalho, (b) exercer funções gerenciais e (c) promover os interesses da Companhia. A Ernst & Young Auditores Independentes S.S. iniciou seus serviços
de auditoria externa para a Companhia em 2017.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
A Administração de MASA, declara, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM
nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos (i) com o conteúdo e opinião expressos no relatório da Ernst & Young
Auditores Independentes S.S. e (ii) com as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.
A Administração

–
–
(127.402)

–
(81.000)
3.575 1.137.732
–
9
3.575 1.137.741
–
30
(76)
(76)
–
(2.424)
437
100.569

www.monteiroaranha.com.br

Consolidado
2019
2018
4.513
3.900

Receita Operacional Líquida
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo dos produtos, das mercadorias
e dos serviços vendidos ..................
–
–
(202)
(404)
Materiais, energia, serviços de
terceiros e outros ............................. (17.186) (9.657) (15.281) (11.718)
Perda (Recuperação) de Valores
Ativos .................................................
–
–
5.990
(5.465)
(17.186) (9.657) (9.493) (17.587)
Valor Adicionado Bruto ................... (17.186) (9.657) (4.980) (13.687)
Depreciação e Amortização ............
(841)
(439)
(851)
(445)
Valor Adicionado Líquido
Produzido ....................................... (18.027) (10.096) (5.831) (14.132)
Valor Adicionado Recebido em
Transferência
Resultado de equivalência
patrimonial ....................................... 63.967 29.127 62.017 55.214
Receita de royalties ...........................
–
7.062
–
7.062
Receitas financeiras .......................... 298.624 198.369 299.808 199.044
Receitas de aluguéis .........................
2.774
2.895
2.936
2.954
Outras líquidas .................................. 31.387 16.735 31.390
8.469
396.752 254.188 396.151 272.743
Valor Adicionado Total
a Distribuir ...................................... 378.725 244.092 399.320 258.611
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal:
Remuneração direta ........................ 13.578 15.849 14.670 18.312
Benefícios ........................................
4.212
4.168
4.771
4.948
FGTS ...............................................
737
518
796
588
18.527 20.535 20.237 23.848
Impostos, taxas e contribuições:
Federais ........................................... 38.950 46.085 40.418 47.671
Estaduais .........................................
38
46
66
59
Municipais ........................................
187
156
1.015
310
39.175 46.287 41.499 48.040
Remuneração de capitais de
terceiros:
Despesas com aluguéis e
condomínios...................................
737
1.831
2.752
1.831
Despesas financeiras ...................... 220.154 135.602 225.263 139.914
220.891 137.433 228.015 141.745
Dividendos e juros sobre capital
próprio pagos e propostos ............... 23.781
9.461 23.781
9.461
Lucros retidos .................................... 76.351 30.376 76.351 31.346
Participação de não controladores ....
–
–
437
4.171
100.132 39.837 100.569 44.978
Valor Adicionado Distribuído ......... 378.725 244.092 390.320 258.611
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
–
– Lucro líquido do exercício........................ 100.132 39.837 100.569 44.978
(102.936) Outros resultados abrangentes:
Ajuste de avaliação patrimonial
de investidas........................................ (2.424) (9.495) (2.424) (9.495)
–
(65.000)
– 1.067.904 Resultado abrangente total do exercício . 97.708 30.342 98.145 35.483
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

–
–
(3.936)

(65.000)
1.067.904

Controladora
2019
2018
–
–
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício ...............................................................
100.132
39.837
100.569
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e Amortização..................................................................
841
435
970
Resultado de Equivalência Patrimonial ................................................
(63.967)
(29.127)
(62.016)
Imposto de Renda e Contribuição Social .............................................
30.097
38.668
30.097
Avaliação de Propriedade de Investimento ..........................................
3.721
(488)
3.721
Resultado da Venda de Investimento ...................................................
(12.793)
(17.355)
(12.733)
Ajuste de Avaliação a Valor de Mercado .............................................. (267.153)
(76.136) (269.841)
Outros ...................................................................................................
119
131
(180)
Variação de Percentual de Investidas ..................................................
564
418
564
Auferimento de Receita Financeira ......................................................
(3.092) (147.765)
(3.092)
Valor Realizável Líquido de Estoque ....................................................
–
–
–
Juros sobre Empréstimos .....................................................................
1.568
253
6.677
Variação Cambial Empréstimos Estrangeiros ......................................
2.039
(1.753)
2.039
Variações nos Ativos e Passivos:
Impostos a Recuperar ..........................................................................
(9.417)
(1.828)
(9.441)
Juros sobre Debêntures .......................................................................
–
11.557
–
Outros Créditos ....................................................................................
(1.948)
(19.069)
(4.279)
Outras Obrigações ...............................................................................
822
1.859
466
Imóveis a Comercializar .......................................................................
–
–
(5.788)
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais .................... (218.467) (200.363) (222.267)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Títulos e Valores Mobiliários.................................................................
263.919
180.081
257.252
Imobilizado e Intangível ........................................................................
(230)
(439)
(409)
Caixa Recebido na Venda de Investimento..........................................
20.669
10.359
20.519
Adições em Investimento .....................................................................
(95.312)
(4.260)
(74.937)
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio ..................................................
102.626
91.083
102.815
Outros ...................................................................................................
30
45
30
Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimento ...............
291.702
276.869
305.270
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos.................................................................................
(98.967)
(63.173) (102.904)
Juros sobre Capital Próprio ..................................................................
(75.157) (124.962)
(75.157)
Ingresso (Liquidação) de Empréstimo ..................................................
(1.143)
99.749
(8.637)
Ingresso (Liquidação) de Debêntures ..................................................
200.000
–
200.000
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento ............
24.733
(88.386)
13.302
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa..................
97.968
(11.880)
96.305
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ...........................
60.778
72.658
62.460
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício...............................
158.746
60.778
158.765
Redução Líquida do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.......
97.968
(11.880)
96.305
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

44.978
441
(55.214)
38.668
(488)
(3.085)
(76.136)
(245)
417
(147.765)
5.465
4.532
(1.753)
(1.810)
11.557
(4.982)
(496)
(685)
(186.601)
174.423
(439)
10.453
(3.909)
91.083
–
271.611
(63.173)
(127.364)
86.926
–
(103.611)
(18.601)
81.061
62.460
(18.601)

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Monteiro Aranha S.A. ("Companhia" ou "Controladora") é uma sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com sede na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Sala 101 - Parte,
Leblon, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil, que tem como atividade principal a participação
societária em outras sociedades. As atividades operacionais das empresas controladas, coligadas e controladas em
conjunto da Companhia estão descritas na nota explicativa 13. A emissão dessas demonstrações financeiras consolidadas foi autorizada pelo Conselho de Administração em 25 de março de 2020.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas
no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro, International Financial Reporting Standards ("IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"), aplicáveis também às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, de
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), e evidenciam todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão de acordo com as utilizadas pela Administração da Companhia. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base
de valor, exceto pelas propriedades para investimento, alguns investimentos em participação societária e pelos ativos
e passivos financeiros mensurados a valor justo. Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas
da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações
financeiras. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração. A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação
das políticas contábeis adotadas, conforme descritas na nota explicativa 2.4. 2.1.1. Demonstrações financeiras
individuais: As demonstrações financeiras individuais da Controladora incluem a carteira dos seus fundos exclusivos
CSHG Bucareste III Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior (“FIA Bucareste III”) e Bergen Fundo
de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior (“FIA Bergen”), contemplando também o Narvik
Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior (“FIA Narvik”), fundo exclusivo do FIA Bergen.
Quando necessário, as demonstrações financeiras dos fundos exclusivos são ajustadas para adequar suas práticas
contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia. No segundo trimestre de 2019 foi realizado a liquidação total das
cotas do FIA Bucareste III.
Fundos Exclusivos
A estrutura dos fundos exclusivos é:
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS
SEGMENTO
BERGEN
NARVIK
Gestão ......................................................................................................
CHARLES RIVER
SAFRA
Administração ...........................................................................................
MODAL
MODAL
Custódia ...................................................................................................
SANTANDER
SANTANDER
Balanço patrimonial
O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais dos fundos exclusivos:
BUCARESTE III
BERGEN
NARVIK
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Ativo
–
62.950 310.677 276.999 158.022 203.736
Circulante..............................................................
–
– 206.525
45.404
–
–
Não circulante .......................................................
–
62.950 517.202 322.403 158.022 203.736
Total do Ativo ..........................................................
Passivo
Circulante..............................................................
–
337
96.377
6.251
900
2.071
–
–
–
–
–
–
Não circulante .......................................................
–
337
96.377
6.251
900
2.071
Total do Passivo .....................................................
–
62.613 420.825 316.152 157.122 201.665
Patrimônio Líquido ...............................................
Demonstração do resultado
2019
2018
2019
2018
2019
2018
–
8.385
46.693
(606)
65.457
(38.281)
Resultado do exercício .........................................
2.1.2. Demonstrações financeiras consolidadas: A Companhia consolida todas as sociedades sobre as quais detém
o controle, ou seja, quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem
capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As datas das demonstrações financeiras das empresas
consolidadas são coincidentes com as da Controladora. As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração
das demonstrações financeiras consolidadas: (a) Controladas: Controladas são todas as sociedades das quais a Companhia detém o controle. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas operacionais
e financeiras de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. As empresas controladas e suas respectivas
participações estão detalhadas na nota explicativa 13. As controladas são consolidadas a partir da data em que o
controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de
ter o controle sobre a sociedade correspondente. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações
financeiras da Companhia e de suas controladas. Quando necessário, as demonstrações financeiras das controladas são
ajustadas para adequar suas práticas contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia. Todas as transações, saldos,
receitas e despesas entre as empresas são eliminadas integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre a Controladora e suas controladas são eliminadas. Os
prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment)
do ativo transferido. (b) Transações com participações de não controladores: A Companhia trata as operações de
aquisição ou venda de participação em uma controlada com não controladores como transações entre a Companhia e
seus próprios sócios. A diferença entre o valor negociado e o valor da participação dos não controladores é reconhecida
diretamente no Patrimônio Líquido atribuível aos sócios da Controladora, e não ao resultado do exercício. (c) Perda
de controle em controladas: Quando a Companhia deixa de ter o controle, o valor remanescente de sua participação
na sociedade é remensurado a valor justo no reconhecimento inicial do ativo, com a transferência de valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes para o resultado do exercício, ou reconhecido como custo no
reconhecimento inicial do investimento em coligadas ou controladas em conjunto, dependendo da manutenção de sua
influência na investida. (d) Coligadas e controladas em conjunto: Coligadas são todas as sociedades sobre as quais
a Companhia detém influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária
de 20% a 50% com direito de voto ou, ainda, se ficar caracterizado que há influência significativa, independentemente
do percentual de participação. As investidas Klabin S.A. e Ultrapar Participações S.A. são consideradas empresas
coligadas, tendo em vista a representação de conselheiros indicados pela Companhia nos respectivos conselhos de
administração e sua consequente influência significativa sobre as operações de tais investidas (nota explicativa 13).
Controladas em conjunto são todas as sociedades sobre as quais a Companhia possui o controle compartilhado do
negócio, contratualmente convencionado, onde as decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento
das partes que compartilham o controle. Os investimentos em coligadas e controladas em conjunto são contabilizados
pelo método de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo (nota explicativa
13). A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos e nas reservas de suas coligadas e controladas em conjunto
é reconhecida na demonstração do resultado e nas reservas da Companhia respectivamente. Quando a participação
da Companhia nas perdas de uma coligada ou controlada em conjunto for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha
incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto. Os ganhos não
realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas e controladas em conjunto são eliminados na proporção
da participação da Companhia nessas sociedades. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que
a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas e
controladas em conjunto são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela
Companhia. Se a participação societária na coligada ou controlada em conjunto for reduzida, mas for mantida influência
significativa ou o controle compartilhado, parte do saldo de outros resultados abrangentes será reclassificada para o
resultado, na proporção desta redução. Os ganhos e perdas de diluição ocorridos em participações em coligadas ou
controladas em conjunto são reconhecidos na variação do percentual de participação na demonstração do resultado (nota
explicativa 18). 2.2. Novas normas e pronunciamentos contábeis: IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil:
A partir dessa norma, os arrendatários passam a ter que 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 IFRS 16 passou a vigorar para exercícios iniciados em ou após 01/01/2019 e substitui
a IAS 17 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações. A Administração da Companhia
avaliou os efeitos de sua adoção e reconheceu em seu balanço R$ 10.120 no ativo não circulante, pelo direito de uso
do arrendamento de sua sede, R$ 1.111 no passivo circulante e R$ 9.099 no passivo não circulante, pela obrigação
dos pagamentos futuros deste mesmo arrendamento.

Ativo circulante ..........................................
Ativo não circulante ...................................
Total ..........................................................

Controladora
Consolidado
Divulgado Ajustes
Ajustado Divulgado Ajustes
Ajustado
31/12/2018 IFRS 16 01/01/2019 31/12/2018 IFRS 16 01/01/2019
556.043
–
556.043
552.156
–
552.156
962.041
10.120
972.161 1.020.249
10.120
1.030.369
1.518.084
10.120 1.528.204 1.572.405
10.120
1.582.525

Passivo circulante......................................
144.259
1.111
145.370
152.952
1.111
154.063
Passivo não circulante
239.668
9.009
248.677
281.721
9.009
290.730
Patrimônio líquido ......................................
1.134.157
– 1.134.157 1.137.732
–
1.137.732
1.518.084
10.120 1.528.204 1.572.405
10.120
1.582.525
Total ..........................................................
Outras normas e interpretações: A Companhia julgou que as demais normas e interpretações que passaram a vigorar
em 2019, não apresentaram impactos em suas demonstrações financeiras. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia e
de suas controladas, coligadas e controladas em conjunto. 2.4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
significativas: Na elaboração das demonstrações financeiras, para a contabilização de certos ativos, passivos e outras
transações, e registro de receitas e despesas dos exercícios, foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas
contábeis envolvendo experiência de eventos passados e previsão de eventos futuros, além do auxílio de especialistas,
quando aplicável. As demonstrações financeiras incluem estimativas, tais como: provisões fiscais, previdenciárias e
trabalhistas, avaliação do valor justo de certos instrumentos financeiros, avaliação de perda para valor realizável líquido de estoques e valor justo de propriedade para investimento. Os resultados reais dos saldos constituídos com a
utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, podem ser divergentes,
podendo a Companhia estar exposta a perdas materiais. As estimativas e premissas são revistas anualmente, ou
sempre que houver uma indicação para a necessidade de sua revisão, e as revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as mesmas são revisadas ou em quaisquer períodos afetados. 2.5. Ativos
financeiros: 2.5.1. Classificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob três
categorias de mensuração subsequente: ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado. A classificação é baseada no modelo de negócios da Companhia para a
gestão dos ativos financeiros e nas características de fluxo de caixa contratual destes mesmos ativos. (a) Ativos financeiros ao custo amortizado: Os ativos financeiros ao custo amortizado são ativos financeiros mantidos para o
recebimento de seus fluxos de caixa contratuais que constituam, exclusivamente no pagamento de principal e juros.
(b) Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes: Os ativos financeiros ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes são ativos financeiros mantidos tanto para o recebimento de seus
fluxos de caixa contratuais que constituam, exclusivamente, o pagamento de principal e juros, quanto pela venda desses mesmos ativos. Além disso, no reconhecimento inicial a Companhia pode efetuar a escolha irrevogável de apresentar as alterações de alguns instrumentos patrimoniais através do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. (c) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao valor justo por meio
do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se
foi adquirido, principalmente, para venda no curto prazo. Os derivativos também são classificados como mensurados
ao valor justo por meio do resultado. 2.5.2. Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio
do resultado são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação. 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 desreconhecidos quando os direitos de receber os seus
respectivos fluxos de caixa vencerem ou forem transferidos para terceiros, e neste último caso, desde que a Companhia
tenha transferido, significativamente, os riscos e os benefícios de propriedade desses ativos financeiros. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo são contabilizados pelo valor justo. Os ativos financeiros ao custo amortizado são
contabilizados pelo custo amortizado, usando a taxa efetiva de juros do contrato. 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 "receitas ou despesas financeiras " no exercício em que ocorrerem. Os ganhos ou
perdas dos ativos financeiros denominados em moeda estrangeira e classificados como mensurados ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes são divididas entre as diferenças de conversão resultantes das variações no
custo amortizado do título e outras variações no valor contábil do título. As variações cambiais de títulos monetários
são reconhecidas no resultado. As variações cambiais de títulos não monetários são reconhecidas no patrimônio. As
variações no valor justo de títulos monetários e não monetários classificados como mensurados ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes são reconhecidas no patrimônio. Quando os ativos financeiros classificados como
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes são vendidos, transferidos à terceiros ou sofrem
perda (impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração
do resultado como "receitas ou despesas financeiras". Os juros sobre ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de "receitas financeiras". Os proventos de ativos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado e de instrumentos de patrimônio líquido disponíveis para venda são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de "outras receitas" quando é estabelecido o direito da Companhia de receber
tais proventos. O valor justo dos instrumentos financeiros com cotação em bolsa ou mercados organizados é baseado
nas cotações de fechamento divulgadas. Na ausência de um mercado organizado de onde o preço de um ativo financeiro pode ser observado, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem
o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente
similares, análise de fluxos de caixa descontados e modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam com o mínimo possível de informações geradas pela Administração
da Companhia. 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 realizá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.5.4. Impairment de ativos financeiros: A Companhia avalia sempre que necessário, ou pelo menos na data de
encerramento de cada balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros
estão com seu valor deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment
são incorridas 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 esperados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. As perdas esperadas são baseadas na variação do risco de crédito do ativo e são reconhecidas em duas
etapas. Quando não houver aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas esperadas são provisionadas para eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses. Quando houver um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária a constituição de uma provisão para
perdas esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência. 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) quebra de contrato, como por exemplo a inadimplência ou mora
no pagamento de juros ou principal; (iii) estender à contraparte de um ativo financeiro, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira deste, uma concessão que um credor normalmente não consideraria; (iv) considerar provável que a contraparte de um ativo financeiro declare falência ou reorganização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras da contraparte. O
montante da perda por impairment é mensurada como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente
dos fluxos de caixa futuros esperados (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 da perda é reconhecido na demonstração do resultado. Se um ativo financeiro tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para
medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um
preço de mercado observável. Se, em um período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir ou for revertida totalmente e a sua reversão puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito da contraparte de um ativo), a reversão dessa perda,
reconhecida anteriormente, será reconhecida na demonstração do resultado. Esta provisão para perda por impairment
pode ser reconhecida para qualquer instrumento financeiro que não seja mensurado pelo valor justo por meio do resultado. 2.6. Passivos financeiros: 2.6.1. Reconhecimento inicial e mensuração: Os passivos financeiros são
classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, ao custo
amortizado, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados 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. Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar,
empréstimos e financiamentos e debêntures. 2.6.2 Mensuração subsequente: A mensuração de passivos financeiros
depende de sua classificação, conforme descrito abaixo: (a) 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 contratado pela Companhia que não são designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos separados 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 resultado. 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 Companhia não designou nenhum passivo
financeiro ao valor justo por meio do resultado, exceto pelo instrumento financeiro derivativo. (b) Passivos financeiros
ao custo amortizado: Esta é a categoria mais relevante para a Companhia. Após o reconhecimento inicial, as obrigações contraídas estão sujeitas a juros que são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos 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. 2.6.3. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sobre 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 reconhecida na demonstração do resultado. 2.7. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são,
subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método a ser adotado depende da natureza do item que está
sendo protegido por hedge. Na hipótese da adoção de contabilidade de hedge (hedge accounting), os derivativos seriam
designados como: a) hedge do valor justo de ativos ou passivos reconhecidos ou de um compromisso firme (hedge de
valor justo); b) hedge de um risco específico associado a um ativo ou passivo reconhecido ou uma operação prevista
altamente provável (hedge de fluxo de caixa); ou c) hedge de um investimento líquido em uma operação no exterior
(hedge de investimento líquido). Para os instrumentos derivativos que não se qualificam para a contabilização de hedge, ou opta-se pela sua não adoção, as variações no valor justo desses instrumentos são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado em "resultado financeiro". Até o exercício social de 2019, a Companhia não adotou a
contabilidade de hedge (hedge accounting) para nenhum de seus instrumentos financeiros de proteção. 2.8. Caixa e
equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de
curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de até três meses, e com baixo risco de mudança de valor.
2.9. Aplicações financeiras: Refletem as aplicações que, apesar de apresentarem liquidez, não se enquadram nas
demais condições para serem consideradas como equivalente de caixa. Além disso, incluem os fundos exclusivos, que
possuem uma carteira de ações de empresas negociadas em bolsa de valores e estão avaliadas pelo custo de aquisição ajustado pela cotação do ativo na data do balanço, bem como títulos de renda fixa e variável. 2.10. Estoque de
imóveis a comercializar: Estoque de imóveis a comercializar é demonstrado ao custo de aquisição dos terrenos
acrescidos dos custos incorridos de construção e outros custos relacionados aos projetos em construção e concluídos,
cujas unidades ainda não foram vendidas (nota explicativa 10). O custo de terrenos mantidos para desenvolvimento
inclui o preço de compra, bem como os custos incorridos para aquisição e o desenvolvimento do terreno que não supera o valor realizável líquido. O custo de construção compreende: o terreno, materiais, mão de obra contratada e
outros custos de construção relacionados, incluindo o custo financeiro do capital aplicado (encargos financeiros de
contas a pagar por aquisição de terrenos, operações de crédito imobiliário incorridos durante o período de construção,
os quais são capitalizados na rubrica de “Estoque de imóveis a comercializar” e levados ao resultado na proporção dos
custos incorridos na rubrica “Custo de bens e/ou serviços vendidos”). O custo de contrução também não pode superar
o valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para concretizar a venda. 2.11. Propriedades para investimentos: São propriedades mantidas para obter renda com aluguéis e/ou valorização do capital. As propriedades para investimento são mensuradas inicialmente ao custo, incluindo os custos da transação. Após
o reconhecimento inicial, as propriedades para investimento são mensuradas ao valor justo. Os ganhos e as perdas
resultantes de mudanças no valor justo de uma propriedade para investimento são reconhecidas no resultado do exercício no qual as mudanças ocorreram e são classificadas em “Outras receitas (despesas) líquidas”. As propriedades
para investimento são baixadas após a alienação ou quando estas são permanentemente retiradas de uso e não há
benefícios econômicos futuros resultantes da alienação. Qualquer ganho ou perda resultante da baixa da propriedade
para investimento (calculado como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo) é
reconhecido no resultado do exercício em que a propriedade para investimento é baixada. A metodologia de avaliação
das propriedades para investimento encontra-se na nota explicativa 14. 2.12. Investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas: Os investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas são regis-
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trados a custo e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como “resultado de equivalência patrimonial”. Para efeito do cálculo de equivalência patrimonial, ganhos ou transações a
realizar entre a Companhia e controladas, controladas em conjunto ou coligadas são eliminados na medida da participação da Companhia nessas investidas. Perdas não realizadas são eliminadas, a menos que a transação forneça
evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para garantir consistência com as práticas contábeis adotadas pela Companhia. 2.13. Imobilizado: Os ativos imobilizados da Companhia e de suas controladas estão mensurados ao valor de custo histórico menos
depreciação acumulada. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos inicia-se quando estes estão prontos para o uso
pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados, classificados nas mesmas categorias. Conforme faculdade
estabelecida pela interpretação técnica ICPC 10 e pelo pronunciamento técnico CPC 27 - IAS 16, a Companhia optou
pelo “deemed cost” durante a adoção inicial dos novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC em convergência às IFRSs em 01/01/2009. A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da
vida útil estimada de cada ativo, com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para
terrenos, os quais não são depreciados. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada
se necessário. As vidas úteis dos ativos imobilizados da Companhia e de suas controladas estão demonstradas na
nota explicativa 15. 2.14. Intangível: Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição deduzido-se a
amortização acumulada no período, apurada de forma linear com base em sua vida útil. 2.15. Provisões: As provisões
são reconhecidas para obrigações correntes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor
presente dos desembolsos que se espera serem necessários para liquidar as obrigações. Os valores reconhecidos
como provisões são as melhores estimativas para a liquidação das obrigações no encerramento de cada balanço,
considerando-se os riscos e as incertezas relativos àquelas obrigações. Os riscos tributários, cíveis e trabalhistas são
avaliados com base na opinião dos assessores jurídicos e da Administração. Quando essas avaliações pressupõem
chances de perda prováveis são constituídas então as devidas provisões. Quando a avaliação pressupõe chances de
perda possíveis, os riscos contingenciais são divulgados em nota explicativa, mas não provisionados contabilmente.
Ativos contingentes são apenas registrados contabilmente quando sua realização é praticamente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros (nota explicativa 16). 2.16. Imposto de renda e contribuição social
correntes e diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os tributos
correntes e diferidos. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos
excedem o total devido na data das demonstrações financeiras. O imposto de renda e a 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 tributos sobre a renda são reconhecidos na demonstração
do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, os tributos também são reconhecidos no patrimônio líquido ou no
resultado abrangente. Os encargos de imposto de renda e da contribuição social corrente e diferido são calculados
com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que
as entidades da Companhia atuam e geram lucro tributável. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas pela Companhia nas apurações de tributos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação
fiscal aplicável dá margem à interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 2.17. Benefícios a empregados e plano de previdência privada: A Companhia concede aos seus empregados benefícios que envolvem seguro de vida, assistência médica, previdência privada na modalidade de contribuição definida e outros benefícios, os quais respeitam o regime de competência em sua
contabilização. 2.18. Reconhecimento de receita: As receitas apuradas pelas empresas controladas e coligadas são
reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial. Os dividendos a receber das investidas são reconhecidos
quando o direito do acionista de receber tais dividendos é estabelecido, desde que seja provável que os benefícios
econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o valor possa ser mensurado com confiabilidade. (a) Receita
financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o
método da taxa efetiva de juros. (b) Receita de royalties: A receita de royalties é reconhecida pelo regime de competência conforme a essência dos contratos aplicáveis. (c) Receita da atividade imobiliária: As receitas da atividade
imobiliária são reconhecidas com base no estágio de execução do empreendimento, confrontados com os respectivos
custos, à medida que os estágios da execução do trabalho são alcançados. 2.19. Distribuição de dividendos e juros
sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para os acionistas da Companhia
é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base em seu
estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados
pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme determina o estatuto. O JCP declarado é reconhecido no
resultado do exercício e, para fins de apresentação das demonstrações financeiras, é reclassificado para o patrimônio
líquido como dividendos. O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado. 2.20. Transações com partes relacionadas: Os saldos e as transações entre a Companhia e suas controladas
(suas partes relacionadas) foram eliminados na consolidação. Os saldos e as transações entre a Companhia, suas
coligadas, controladas em conjunto e suas outras partes relacionadas estão apresentados na nota explicativa 9.
2.21. Lucro líquido por ação (básico e diluído): A Companhia apura o saldo de lucro líquido por ação do exercício
com base na atribuição do resultado do exercício a cada classe de ações emitidas pela Companhia, ponderando as
quantidades de cada classe de ações emitidas em circulação durante o exercício, conforme pronunciamento técnico
CPC 41. 2.22. Demonstração do valor adicionado (“DVA”): A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza (ou o
consumo) da Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela
legislação societária brasileira, como parte das demonstrações financeiras, e como informação suplementar, pois não
é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs. 2.23. Apresentação das demonstrações por
segmento: Para fins de divulgações dessas informações contábeis intermediárias, a Administração da Companhia
esclarece que a participação em outras sociedades é o seu único segmento operacional atual. Desta forma, considerando que as receitas operacionais da Companhia são, majoritariamente, de equivalência patrimonial, a Administração
entende que não há informação por segmento a ser apresentada.
3. HIERARQUIA DO VALOR JUSTO
A Companhia adota a mensuração a valor justo de parte de seus ativos e passivos. O valor justo é mensurado a valor
de mercado com base na premissa que os participantes do mercado possam mensurar o valor de mercado de um
ativo ou passivo. Para aumentar a coerência e a comparabilidade, a hierarquia do valor justo prioriza as premissas
utilizadas na medição em três grandes níveis: Nível 1. Mercado Ativo: Preços de mercado cotados e não ajustados,
em mercados ativos, para ativos ou passivos idênticos; Nível 2. Sem Mercado Ativo: Técnicas de avaliação para as
quais as informações para mensuração do valor justo do ativo ou passivo são observáveis direta ou indiretamente por
participantes do mercado apesar de não possuírem mercado ativo; Nível 3. Sem Mercado Ativo: Técnicas de avaliação
para as quais as informações para mensuração do valor justo do ativo ou passivo não estejam disponíveis.
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2019
Nivel 1 Nível 2 Nível 3
Nivel 1 Nível 2
Nível 3
Ativos:
CDB .............................................................................
–
43.891
–
–
43.891
–
Debêntures (compromissada) ..........................................
– 112.846
–
– 112.846
–
Ações........................................................................... 155.787
–
– 155.787
–
–
Fundos de renda fixa ...................................................
78.521
–
–
90.845
–
–
Títulos públicos............................................................
25.008
–
–
25.008
–
–
Letras de arrendamento mercantil...............................
–
8.305
–
–
8.305
–
FIA ...............................................................................
36.145
–
–
36.145
–
–
FIC de FIM...................................................................
8.582
–
–
8.582
–
–
FIP ...............................................................................
67.823
–
–
67.823
–
–
FII ................................................................................
20.236
–
–
20.236
–
–
Investimentos (1) ..........................................................
84.749
–
–
84.749
–
–
Propriedades para investimento ..................................
–
46.205
–
–
46.205
–
476.851 211.247
– 489.175 211.247
–
Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 13).
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2019
Nivel 1 Nível 2 Nível 3
Nivel 1 Nível 2
Nível 3
Passivos:
Operação ETF - BOVA11 ............................................ (84.853)
–
– (84.853)
–
–
Swap (empréstimo) .....................................................
–
(66)
–
–
(66)
–
Dólar futuro ..................................................................
(144)
–
–
(144)
–
–
(8.038)
–
–
(8.038)
–
–
Operação a termo de ações ........................................
(93.035)
(66)
– (93.035)
(66)
–

(1)

Controladora
31/12/2018
Nivel 1 Nível 2 Nível 3
Ativos:
CDB .............................................................................
Ações...........................................................................
Fundos de renda fixa ...................................................
Títulos públicos............................................................
Letra de arrendamento mercantil ................................
Títulos de capitalização ...............................................
FIA ...............................................................................
FIC de FIM...................................................................
FIP ...............................................................................
Swap (ações)...............................................................
Propriedades para investimento ..................................

–
250.865
78.629
56.641
–
–
18.854
7.851
17.658
–
–
430.498

40.605
–
–
–
24.338
–
–
–
–
1.483
49.926
116.352

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Controladora
31/12/2018
Nivel 1 Nível 2 Nível 3
Passivos:
Operação ETF - BOVA11 ............................................ (119.940)
Swap (empréstimo) .....................................................
–
Dólar futuro ..................................................................
(82)
(120.022)

–
(1.780)
–
(1.780)

Consolidado
31/12/2018
Nivel 1 Nível 2
Nível 3
–
250.865
83.286
56.641
–
–
18.854
7.851
17.658
–
–
435.155

41.989
–
–
–
24.338
1.000
–
–
–
1.483
49.926
118.736

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Consolidado
31/12/2018
Nivel 1 Nível 2
Nível 3

– (119.940)
–
–
–
(82)
– (120.022)

–
(1.780)
–
(1.780)
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Consolidado
31/12/2019
Ativos ao
valor justo
Custo
por meio do amortiresultado
zado
Ativos conforme Balanço Patrimonial:
Caixas e equivalente de caixa .....................
Aplicações financeiras .................................
Contas a receber .........................................
Dividendos a receber...................................
Operações financeiras.................................
Investimentos (1) ...........................................

Passivos conforme Balanço Patrimonial:
Fornecedores ..............................................
Dividendos e JCP a pagar ...........................
Operações financeiras.................................
Empréstimos e financiamentos ...................
Debêntures ..................................................

Total

31/12/2018
Ativos ao
valor justo
Custo
por meio do amortiresultado
zado

Total

157.908
411.561
–
–
–
84.749
654.218

857 158.765
61.577
883
62.460
5.759 417.320
440.905
301 441.206
2.261
2.261
–
3.087
3.087
13.770
13.770
–
29.774
29.774
–
–
1.483
–
1.483
–
84.749
–
–
–
22.647 676.865
503.965
34.045 538.010
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Passivos
Passivos
ao valor justo Custo
ao valor justo Custo
por meio do amortipor meio do amortiresultado
resultado
zado
zado
Total
Total
–
(460)
(460)
–
(7.775) (7.775)
(93.101)
– (93.101)
– (154.108) (154.108)
– (200.445) (200.445)
(93.101) (362.788) (455.889)

(819)
–
(819)
– (17.930) (17.930)
(121.802)
– (121.802)
– (154.474) (154.474)
–
–
–
(121.802) (173.223) (295.025)

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A Companhia, seguindo suas políticas de aplicações de recursos, tem mantido seu caixa e equivalentes de caixa em
aplicações que a Administração considera de baixo risco, mantidos em instituições financeiras consideradas de primeira
linha pela Administração. Devido à sua liquidez imediata, sem qualquer deságio ou penalização por parte das instituições financeiras, a Administração considera esses ativos financeiros como equivalentes de caixa. O quadro abaixo
apresenta os saldos desses ativos:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Caixa e bancos ......................................................................
838
585
857
883
CDB .......................................................................................
39.778
36.393
39.778
37.777
Debêntures (Compromissada) ..............................................
112.846
–
112.846
–
LAM .......................................................................................
5.284
23.800
5.284
23.800
158.746
60.778
158.765
62.460
As aplicações financeiras são representadas, substancialmente, por recursos aplicados em certificados de depósitos
bancários (“CDBs”), debêntures (compromissadas) e letras de arrendamento mercantil (“LAM”), emitidos por instituições financeiras, com liquidez imediata por meio do compromisso de recompra assumido formalmente pela instituição
financeira, vinculados ao percentual do certificado de depósito interbancário (“CDI”) com remuneração entre 75% e
101,5% do CDI em 2019 (98,5% a 102,5% em 2018).
6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
O quadro abaixo apresenta o saldo das aplicações financeiras, avaliadas a valor justo e que não se enquadram nas
condições para serem consideradas como equivalente de caixa:
Controladora
Consolidado
Vencimento
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
De 01/2020 a 09/2025
CDB (a)............................................
4.113
4.212
4.113
4.212
Fundo renda fixa (b) ........................
78.521
78.629
90.846
83.286
Títulos públicos (c) ..........................
25.008
56.641
25.008
56.641
FIA (d)..............................................
36.145
18.854
36.145
18.854
Ações (e) .........................................
155.787
250.865
155.787
250.865
FIC de FIM (f) ..................................
8.582
7.851
8.582
7.851
FIP (g) .............................................
67.823
17.658
67.823
17.658
FII (h) ...............................................
20.236
–
20.236
–
LAM (i) .............................................
3.021
538
3.021
538
Letras financeiras (j) ........................
5.759
301
5.759
301
–
–
–
1.000
Título de capitalização (k) ...............
404.995
435.549
417.320
441.206
Total de aplicações financeiras....
Ativo circulante ................................
404.467
435.248
416.792
440.905
528
301
528
301
Ativo não circulante .........................
(a) Certificados de depósitos bancários (CDB): Os CDB são vinculados a um percentual do CDI, com remuneração
entre 101,0% a 102,5% do CDI em 2019 (99,0% a 103,5% em 2018), com prazo predeterminado e são avaliados a valor
justo, não sendo considerados como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. (b) Fundos de renda fixa: A
Companhia detém cotas de fundos de renda fixa, visando rentabilidade próxima de 100% do CDI, as quais são avaliadas
a valor justo. (c) Títulos públicos: As aplicações em renda fixa são compostas pelos títulos públicos federais LFT, NTN
e LTN, que, embora apresentem vencimentos até setembro de 2025, estão disponíveis para negociação e são avaliadas
a valor justo. (d) Fundos de investimento em ações (FIA): A Companhia detém cotas do fundo Charles River Fundo de
Investimento em Ações, as quais são avaliadas a valor justo. (e) Ações: As aplicações em ações são realizadas através
do fundo exclusivo FIA Bergen e são avaliadas a valor justo. (f) Fundos de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado (FIC de FIM): A Companhia detém cotas de fundos que investem em FIM, avaliadas a valor
justo. (g) Fundos de investimento em participações (FIP): A Companhia detém cotas de Fundos de Participação em
Infraestrutura, as quais são avaliadas a valor justo. (h) Fundos de investimento imobiliário (FII): A Companhia detém
cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, as quais são avaliadas a valor justo. (i) Letras de arrendamento mercantil
(LAM): A Companhia detém LAMs vinculadas a um percentual do CDI, com rendimento entre 100,8% e 101,4% do CDI
em 2019 (100,5% a 101,4% em 2018), com prazo predeterminado e são avaliados a valor justo, não sendo considerados
como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. (j) Letras financeiras: A Companhia detém letras financeiras
vinculadas a um percentual do CDI, com remuneração entre 101,0% e 105,0% do CDI, com prazo predeterminado e
classificadas no ativo circulante e não circulante em função do seu vencimento. (k) Títulos de capitalização: A Companhia detinha em 2018 títulos de capitalização vinculados a taxa TR, com prazo predeterminado e avaliados a valor justo.
7. DIVIDENDOS A RECEBER
O quadro abaixo apresenta o saldo de dividendos a receber:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ultrapar Participações S.A. ..................................................
–
11.262
–
11.397
Klabin S.A. ............................................................................
11.311
15.684
11.311
15.684
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. .....................
2
2
2
2
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. ..................
3.508
3.508
–
–
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. ......................
–
599
–
599
PRS XXIV Incorporadora S.A. ..............................................
–
–
2.354
1.998
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. ....................
–
–
103
94
14.821
31.055
13.770
29.774
8. CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
A Companhia utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política para fins de proteção. O quadro abaixo
apresenta o saldo de crédito com operações financeiras:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Créditos c/ operações
Swap (ações) .......................................................................
–
1.483
–
1.483
–
1.483
–
1.483
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Obrigações c/ operações
Swap (empréstimos) ............................................................
(66)
(1.780)
(66)
(1.780)
Dólar futuro ..........................................................................
(144)
(82)
(144)
(82)
Operação a termo de ações ................................................
(8.038)
–
(8.038)
–
BOVA11 ...............................................................................
(84.853)
(119.940)
(84.853)
(119.940)
(93.101)
(121.802)
(93.101)
(121.802)
As operações estão detalhadas na nota explicativa 21.
9. PARTES RELACIONADAS
(a) Saldos e transações com partes relacionadas: Os quadros abaixo apresentam os saldos das transações com
partes relacionadas:
ATIVO
Ativo circulante
Ativo não circulante
Resultado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Controladora
Klabin S.A. (1) (3) ...........................................
11.311
15.684
–
–
–
7.062
Ultrapar Participações S.A. (1) .....................
–
11.262
–
–
–
–
Telecel Participações Ltda. (6) .....................
–
–
1
1
–
–
Vista Golf Empreendimentos
Imobiliários S.A. (1) ....................................
2
2
–
–
–
–
Realengo SPE Empreendimento
Imobiliário S.A. (4) ......................................
–
–
–
30
–
–
Monteiro Aranha Participações
Imobiliárias S.A. (1) (4) (5) .............................
–
17.872
3.508
14.219
–
–
MAGISA - Gestão de Investimentos
Imobiliários Ltda. (5) ...................................
2
–
–
–
21
2
Sogemar - Sociedade Geral de
Marcas Ltda. (1) .........................................
–
599
–
–
6.763
599
BrasilAgro - Companhia Brasileira de
Propriedades Agrícolas (1) .........................
–
–
–
–
4.141
–
Total ...........................................................
11.315
45.419
3.509
14.250
10.925
7.663

–
– ATIVO
Ativo circulante
Ativo não circulante
Resultado
–
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
– Consolidado
Klabin S.A. (1) (3) ...........................................
11.311
15.684
–
–
–
7.062
4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA
Ultrapar Participações S.A. (1) .....................
–
11.397
–
–
–
–
Os quadros abaixo apresentam os principais instrumentos financeiros classificados de acordo com as práticas contábeis Telecel Participações Ltda. (6) .....................
–
–
1
1
–
–
adotadas pela Companhia:
Vista Golf Empreendimentos
Controladora
Imobiliários S.A. (1) ....................................
2
2
–
–
–
–
31/12/2019
31/12/2018
Realengo SPE Empreendimento
(4)
Ativos ao
Ativos ao
Imobiliário S.A. ......................................
–
–
–
30
–
–
Custo
Custo
valor justo
valor justo
Sogemar - Sociedade Geral de
(1)
por meio do amortipor meio do amortiMarcas Ltda. .........................................
–
599
–
–
6.763
599
Total
Total
zado
zado
resultado
resultado
BrasilAgro - Companhia Brasileira de
(1)
Ativos conforme Balanço Patrimonial:
Propriedades Agrícolas .........................
–
–
–
–
4.141
–
Caixas e equivalente de caixa .....................
157.908
838 158.746
60.193
585
60.778 Carapa Empreendimento
(1) (4)
Imobiliário SPE S.A.
.........................
103
94
–
1.600
–
–
Aplicações financeiras .................................
399.236
5.759 404.995
435.248
301 435.549
–
–
950
838
–
–
Contas a receber .........................................
–
175
175
–
230
230 Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A.(4)
(2) (4)
.............
2.354
1.998
36
10
–
–
Dividendos a receber...................................
–
14.821
14.821
–
31.055
31.055 PRS XXIV Incorporadora S.A.
13.770
29.774
987
2.479
10.904
7.661
Alienação de ações .....................................
–
–
–
–
14.364
14.364 Total ...........................................................
Operações financeiras.................................
–
–
–
1.483
–
1.483 (1) Dividendos e juros sobre capital próprio. (2) Dividendos de ações resgatáveis. (3) Royalties. (4) Adiantamento para futuro
84.749
–
84.749
–
–
– aumento de capital. (5) Contas a receber e receita com alienação, aluguel ou prestação de serviços. (6) Operações de
Investimentos (1) ...........................................
641.893
21.593 663.486
496.924
46.535 543.459 mútuo com partes relacionadas, sem prazo definido para liquidação e não sujeitas a juros.
PASSIVO
Passivo circulante
Passivo não circulante
Resultado
Controladora
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Controladora
Passivos
Passivos ao
Telecel Telecomunicações Ltda. (6) ..........
–
–
(31)
(31)
–
–
Custo
ao valor justo Custo
valor justo
MAGISA - Gestão de Investimentos
por meio do amortipor meio do amorti(7)
Imobiliários Ltda. ................................
–
–
–
–
(2.400)
–
Total
Total
zado
zado
resultado
resultado
Charles River Adm. de Recursos
Passivos conforme Balanço Patrimonial:
(7)
Financeiros Ltda. ...............................
–
–
–
–
(3.893)
(3.000)
Fornecedores ..............................................
–
(294)
(294)
–
(552)
(552)
–
–
(31)
(31)
(6.293)
(3.000)
Dividendos e JCP a pagar ...........................
–
(7.775) (7.775)
– (17.930) (17.930) Total ........................................................
Operações financeiras.................................
(93.101)
– (93.101)
(121.802)
– (121.802) Consolidado
–
–
(31)
(31)
–
–
Empréstimos e financiamentos ...................
– (100.269) (100.269)
– (98.250) (98.250) Telecel Telecomunicações Ltda. (6) ..........
–
–
(31)
(31)
–
–
– (200.445) (200.445)
–
–
– Total ........................................................
Debêntures ..................................................
(93.101) (308.783) (401.884)
(121.802) (116.732) (238.534) (6) Operações de mútuo com partes relacionadas, sem prazo definido para liquidação e não sujeitas a juros. (7) Contas
(1)
a pagar e despesa com prestação de serviços.
Investimentos em participações societárias avaliadas a valor junto (nota explicativa 13).
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Não existem garantias dadas ou recebidas entre as partes. (b) Remuneração do pessoal chave da administração:
O quadro abaixo apresenta a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Conselho de Administração e Diretoria .................................
10.509
13.832
10.872
15.953
A remuneração da Administração contempla os itens honorários, encargos e benefícios, como plano de previdência
privada, seguro de saúde, dentre outros. A Companhia não possui plano de remuneração variável ou pagamento baseado em ações para o Conselho de Administração e Diretoria.
10. ESTOQUE DE IMÓVEIS A COMERCIALIZAR
O saldo é composto pelos custos históricos dos terrenos da controlada Timbutuva Empreendimentos Ltda. para desenvolvimento futuro, pelo projeto e custos de construção do empreendimento “Torre 1º de Março”, de propriedade da
controlada Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (“Novo Rio”), e pelas unidades do empreendimento “Evidence
Quality Life” adquiridos pela Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., todos líquidos de eventuais provisões para
perdas por desvalorização. O quadro abaixo apresenta o saldo de estoque de imóveis a comercializar:
31/12/2019 31/12/2018
Timbutuva Empreendimentos Ltda.
Terrenos - Paraná ................................................................................................................
10.930
10.930
Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A.
Empreendimento “Torre 1º de Março” .................................................................................
92.760
86.770
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
791
993
Empreendimento “Evidence Quality Life” ............................................................................
104.481
98.693
Total ....................................................................................................................................
A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de indicação de que seus itens de estoque de imóveis a
comercializar possam ter sofrido desvalorização. Havendo tal indicação, a Companhia define o valor recuperável de
seus estoques, através de laudo de avaliação emitido por empresa especializada. Os laudos feitos para a avaliação do
empreendimento “Torre 1º de Março” resultaram em um ajuste negativo de R$ 5.465 em 2018, recuperado em 2019
pelo ajuste positivo de R$ 5.990, registrados na conta de valor realizável líquido de estoque.
Empreendimento “Torre 1º de Março”
31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial do estoque.......................................................................................................
86.770
88.984
Acréscimos ..........................................................................................................................
–
3.251
5.990
(5.465)
Ajuste do valor recuperável líquido .....................................................................................
Saldo final do estoque .........................................................................................................
92.760
86.770
11. IMPOSTOS A RECUPERAR
Na controladora e no consolidado, esta conta é representada principalmente por imposto de renda sobre aplicações
financeiras. O quadro abaixo apresenta o saldo dos impostos a recuperar:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
IRPJ .......................................................................................
17.340
7.534
17.838
7.987
PIS .........................................................................................
–
–
15
19
COFINS .................................................................................
–
–
68
86
CSLL......................................................................................
–
389
12
398
–
–
–
2
INSS ......................................................................................
Total ......................................................................................
17.340
7.923
17.933
8.492
A Administração da Companhia, com base em análises e projeção orçamentária, não prevê riscos relevantes de não
realização desses créditos tributários.

12. TRIBUTOS
12.1. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: O quadro abaixo apresenta a reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro às alíquotas nominais:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Lucro contábil antes do imposto de renda e
contribuição social ......................................................................
126.458
73.872
127.710
79.698
Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da
contribuição social
34%
34%
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação
(42.996)
(25.116)
(43.421)
(27.097)
Ajustes fiscais para obtenção da alíquota efetiva:
Adições:
Efeito não registrado de IR diferido ativo por falta de
perspectiva de realização ............................................................
(19.909)
(34.572)
(19.909)
(36.995)
Perda valor realizável líquido de estoque ......................................
–
–
–
(1.858)
JCP Investidas.................................................................................
(6.798)
(8.993)
(6.798)
(8.994)
Outras adições ................................................................................
(2.774)
(2.797)
(4.538)
(2.795)
Exclusões:
Efeitos de equivalência patrimonial em investidas ..........................
21.749
9.903
21.086
15.479
Juros sobre capital próprio deliberados no período ........................
22.100
27.540
22.100
27.540
Ganho valor realizável líquido de estoque ......................................
–
–
2.037
–
Outras exclusões .............................................................................
2.302
–
2.302
–
Imposto de renda e contribuição social ......................................
(26.326)
(34.035)
(27.141)
(34.720)
Imposto de renda e contribuição social correntes ...........................
(3)
–
(818)
(685)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ............................
(26.323)
(34.035)
(26.323)
(34.035)
Aliquota efetiva de imposto de renda e contribuição social.............
21%
46%
21%
44%
12.2. Tributos diferidos ativos não constituídos: A Companhia, por ser uma sociedade de participações (holding) e
por seu resultado ser composto substancialmente por equivalência patrimonial, não constitui tributo diferido ativo, por
não ter perspectiva de realização de lucros tributários futuros. Os créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais
acumulados, não reconhecidos contabilmente, totalizaram R$ 19.954 em 31/12/2019 (R$ 19.958 em 31/12/2018).
12.3. Natureza dos tributos diferidos passivos: Os tributos diferidos passivos serão realizados, substancialmente,
no momento em que ocorrer a correspondente venda de seus ativos ou o resgate das quotas dos fundos exclusivos e
não exclusivos, e o valor a pagar dos tributos diferidos dependerão do valor realizado desses ativos no momento de
sua liquidação ou resgate. O quadro abaixo apresenta a composição dos tributos diferidos passivos:
Controladora e Consolidado
Descrição
31/12/2019
31/12/2018
Ganho nas aplicações financeiras nos fundos exclusivos ..........................................
385.292
298.080
Ganho na aplicação em renda variável .......................................................................
214
6.282
Base total de PIS/COFINS diferido .............................................................................
385.506
304.362
Ganho na variação de propriedades para investimento ..............................................
40.803
44.524
Base total de IRPJ/CSLL diferidos ..............................................................................
426.309
348.886
Total do IRPJ/CSLL diferidos (Alíquota 34%) .........................................................
144.945
118.621
Total do PIS/COFINS diferidos (Alíquota 4,65%) ....................................................
17.926
14.152
Total dos tributos diferidos passivos ......................................................................
162.871
132.773

13. INVESTIMENTOS
(a) Movimentação - Controladora: Os quadros abaixo apresentam a movimentação dos investimentos da Controladora:
Saldo em
Dividendos/ Resultado Ajuste de Avaliação
Equivalência Variação %
Saldo em
Descrição
Perc. % 31/12/2018 Adições Baixas
JCP
Abrangente
Patrimonial
Subtotal Patrimonial Participação Outros (1) 31/12/2019
Controladas
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. .........................................
100,00
64.195
31.482
–
–
15
2
95.694
(2.198)
–
9.810
103.306
Timbutuva Empreendimentos Ltda. .............................................................
99,99
10.946
316
–
–
–
–
11.262
(324)
–
–
10.938
Masa Mineração Ltda. .................................................................................
99,99
11
11
–
–
–
–
22
(17)
–
–
5
(2)
Charles River Adm. de Recursos Financeiros Ltda. .................................
–
90
–
(90)
(2.690)
–
–
(2.690)
2.690
–
–
–
Total de Controladas ..................................................................................
75.242
31.809
(90)
(2.690)
15
2 104.288
151
–
9.810
114.249
Controladas em Conjunto e Coligadas
Klabin S.A. ...................................................................................................
6,65
426.758
– (7.201)
(60.946)
(2.480)
1.555 357.686
45.198
(565)
–
402.319
Ultrapar Participações S.A. .........................................................................
4,20
392.662
4.712
–
(13.671)
(1.946)
321 382.078
15.704
–
–
397.782
Telecel Participações Ltda. ..........................................................................
33,33
28
–
–
–
–
–
28
–
–
–
28
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. .......................................
–
–
–
(477)
(680)
–
–
(1.157)
1.157
–
–
–
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ......................................
819.448
4.712 (7.678)
(75.297)
(4.426)
1.876 738.635
62.059
(565)
–
800.129
Outros Investimentos
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. .............................................
15,00
20
2
–
–
–
–
22
–
–
–
22
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ....................
7,83
–
73.007
–
–
–
–
73.007
–
–
11.742
84.749
Total de Outros Investimentos ..................................................................
20
73.009
–
–
–
–
73.029
–
–
11.742
84.771
Total de Participações Societárias ...........................................................
894.710 109.530 (7.768)
(77.987)
(4.411)
1.878 915.952
62.210
(565)
21.552
999.149
Provisão para Perda em Investimento
MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. ................................
99,99
(6.140)
–
–
–
–
–
(6.140)
1.636
–
–
(4.504)
Masa Mineração Ltda. .................................................................................
99,99
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. .......................................
–
(114)
–
–
–
–
–
(114)
114
–
–
–
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. ............................................
10,00
(9)
–
–
–
–
–
(9)
7
–
–
(2)
Total de Provisão para Perda em Investimentos .....................................
(6.263)
–
–
–
–
–
(6.263)
1.757
–
–
(4.506)
(1)
Resultado não realizado acumulado das ações da coligada Ultrapar Participações S.A., adquiridas pela Controladora de sua controlada Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., e ajuste a valor justo da participação na BrasilAgro
- Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. (2) Em 2019 a Companhia participou da distribuição do resultado auferido pela controlada, razão pela qual foi reconhecida equivalência patrimonial.
Descrição

Perc. %

Saldo em
Dividendos/ Resultado Ajuste de Avaliação
Equivalência Variação %
Saldo em
31/12/2017 Adições Baixas
JCP
Abrangente
Patrimonial
Subtotal Patrimonial Participação Outros (1) 31/12/2018

Controladas
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. .........................................
99,99
92.514
5.282
–
–
(15)
(1.321)
96.460
(26.448)
–
(5.817)
Timbutuva Empreendimentos Ltda. .............................................................
99,99
10.945
378
–
–
–
–
11.323
(377)
–
–
Masa Mineração Ltda. .................................................................................
99,99
15
–
–
–
–
–
15
(4)
–
–
Charles River Adm. de Recursos Financeiros Ltda. ....................................
90,00
90
–
–
–
–
–
90
–
–
–
Total de Controladas ..................................................................................
103.564
5.660
–
–
(15)
(1.321) 107.888
(26.829)
–
(5.817)
Controladas em Conjunto e Coligadas
Klabin S.A. ...................................................................................................
6,78
492.602
– (1.272)
(73.973)
(684)
1.408 418.081
9.351
(674)
–
Ultrapar Participações S.A. .........................................................................
4,15
395.727
– (6.096)
(30.933)
(8.648)
(281) 349.769
48.331
256
(5.694)
Telecel Participações Ltda. ..........................................................................
33,33
28
–
–
–
–
–
28
–
–
–
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ......................................
888.357
– (7.368)
(104.906)
(9.332)
1.127 767.878
57.682
(418)
(5.694)
Outros Investimentos
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. .............................................
15,00
–
20
–
–
–
–
20
–
–
–
Total de Outros Investimentos .................................................................
–
20
–
–
–
–
20
–
–
–
Total de Participações Societárias ...........................................................
991.921
5.680 (7.368)
(104.906)
(9.347)
(194) 875.786
30.853
(418) (11.511)
Provisão para Perda em Investimento
M.A. Investimentos Imobiliários S.A. ...........................................................
–
(1.014) (1.418)
3.071
–
–
–
639
(639)
–
–
MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. ................................
100,00
(1.983) (3.073)
–
–
–
–
(5.056)
(1.084)
–
–
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. .......................................
40,00
(113)
–
–
–
–
–
(113)
(1)
–
–
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. ............................................
10,00
(7)
–
–
–
–
–
(7)
(2)
–
–
Total de Provisão para Perda em Investimentos .....................................
(3.117) (4.491)
3.071
–
–
–
(4.537)
(1.726)
–
–
(1)
Os montantes de R$ 5.808 e R$ 5.694 referem-se a adoção do IFRS 9 na controlada Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. e adoção dos IFRS 9 e 15 na coligada Ultrapar Participações S.A.
(b) Movimentação - Consolidado: Os quadros abaixo apresentam a movimentação dos investimentos no Consolidado:
Saldo em
Dividendos/ Resultado Ajuste de Avaliação
Equivalência Variação %
Descrição
Perc. % 31/12/2018 Adições Baixas
JCP
Abrangente
Patrimonial
Subtotal Patrimonial Participação Outros (1)
Controladas em Conjunto e Coligadas
Klabin S.A. ...................................................................................................
6,65
426.758
– (7.201)
(60.946)
(2.480)
1.555 357.686
45.198
(565)
–
Ultrapar Participações S.A. .........................................................................
4,20
397.360
–
–
(13.725)
(1.931)
322 382.026
15.756
–
–
Telecel Participações Ltda. ..........................................................................
33,33
28
–
–
–
–
–
28
–
–
–
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. .......................................
–
–
–
(477)
(680)
–
–
(1.157)
1.157
–
–
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. ...........................................
40,00
11.066
1.600
–
(9)
–
–
12.657
70
–
9
MAPISA I S.A. .............................................................................................
50,00
2.749
–
–
–
–
–
2.749
(892)
–
–
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. ...............................................
52,00
3.858
78
–
–
–
–
3.936
(9)
–
–
HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. ................................................
25,00
19.619
250
–
–
–
–
19.869
(21)
–
–
3.067
–
–
–
–
–
3.067
637
–
–
PRS XXIV Incorporadora S.A. .....................................................................
50,00
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ......................................
864.505
1.928 (7.678)
(75.360)
(4.411)
1.877 780.861
61.896
(565)
9
Outros Investimentos
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda ..............................................
15,00
20
2
–
–
–
–
22
–
–
–
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ...................
7,83
–
73.007
–
–
–
–
73.007
–
–
11.742
Total de Outros Investimentos ..................................................................
20
73.009
–
–
–
–
73.029
–
–
11.742
Total de Participações Societárias ...........................................................
864.525
74.937 (7.678)
(75.360)
(4.411)
1.877 853.890
61.896
(565)
11.751
Provisão para Perda em Investimento
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. .......................................
–
(114)
–
–
–
–
–
(114)
114
–
–
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. ............................................
10,00
(9)
–
–
–
–
–
(9)
7
–
–
Total de Provisão para Perda em Investimentos .....................................
(123)
–
–
–
–
–
(123)
121
–
–
(1)
Ajuste a valor justo da participação na BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas.
Saldo em
Dividendos/ Resultado Ajuste de Avaliação
Equivalência Variação %
Descrição
Perc. % 31/12/2017 Adições Baixas
JCP
Abrangente
Patrimonial
Subtotal Patrimonial Participação Outros
Controladas em Conjunto e Coligadas
Klabin S.A. ...................................................................................................
6,78
492.602
– (1.272)
(73.973)
(684)
1.408 418.081
9.351
(674)
–
Ultrapar Participações S.A. .........................................................................
4,20
395.727
4.676 (6.096)
(31.068)
(8.663)
(283) 354.293
48.506
257
(5.696)
Telecel Participações Ltda. ..........................................................................
33,33
28
–
–
–
–
–
28
–
–
–
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. ...........................................
40,00
19.390
–
–
(94)
–
–
19.296
(2.415)
–
(5.815)
MAPISA I S.A. .............................................................................................
50,00
6.299
– (3.000)
–
–
(6)
3.293
(544)
–
–
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. ...............................................
52,00
3.867
–
–
–
–
–
3.867
(9)
–
–
HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. ................................................
25,00
20.938
–
–
–
–
(1.312)
19.626
(7)
–
–
PRS XXIV Incorporadora S.A. .....................................................................
50,00
475
2.257
–
–
–
–
2.732
335
–
–
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ......................................
939.326
6.933 (10.368)
(105.135)
(9.347)
(193) 821.216
55.217
(417) (11.511)
Outros Investimentos
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. .............................................
15,00
–
20
–
–
–
–
20
–
–
–
Total de Outros Investimentos .................................................................
–
20
–
–
–
–
20
–
–
–
Total de Participações Societárias ..........................................................
939.326
6.953 (10.368)
(105.135)
(9.347)
(193) 821.236
55.217
(417) (11.511)
Provisão para Perda em Investimento
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. .......................................
40,00
(113)
–
–
–
–
–
(113)
(1)
–
–
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. ............................................
10,00
(7)
–
–
–
–
–
(7)
(2)
–
–
Total de Provisão para Perda em Investimentos .....................................
(120)
–
–
–
–
–
(120)
(3)
–
–
(1)
Os montantes de R$ 5.806 e R$ 5.696 referem-se a adoção do IFRS 9 na controlada em conjunto Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. e adoção dos IFRS 9 e 15 na coligada Ultrapar Participações S.A.
(c) Destaque das transações ocorridas no período: (i) Alienação de Ações: Transações ocorridas em 2019:
Em 2019, a Companhia alienou 1.264.800 Units da Klabin S.A. (nota explicativa 18), sem qualquer impacto em sua
avaliação de investimento com influência significativa. Em 2019, a Companhia também alienou 4.000 ações ordinárias
e 1.600.000 ações preferenciais da Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. e 90.000 cotas da Charles River
Administradora de Recursos Financeiros Ltda. (nota explicativa 18), representando a totalidade de sua participação nas
investidas. Tais recursos foram direcionados para investimentos, operações financeiras e capital de giro da Companhia.
Transações ocorridas em 2018: Em 2018, a Companhia alienou 188.700 Units da Klabin S.A. e 353.400 ações ordinárias da Ultrapar Participações S.A., destas 270.000 para sua controlada Monteiro Aranha Participações Imobiliárias
S.A. (nota explicativa 18), sem qualquer impacto em sua avaliação de investimento com influência significativa por
parte da Administração. Tais recursos foram direcionados para investimentos, operações financeiras e para o caixa da
Companhia. (ii) Conversão de Debêntures da Klabin: Em 31/01/2018, as 1.600.000 debêntures da Klabin S.A., de
propriedade da Companhia, foram convertidas em Units, conforme divulgado no aviso aos debenturistas de 15/01/2018.
A conversão foi realizada na proporção de 5 Units por debênture, totalizando 8.000.000 Units. Este total de Units,
resultado da conversão das debêntures, encontram-se registradas em participações societárias, nos investimentos da
Companhia. (iii) Outras ocorrências: Em 2019, a Companhia atingiu uma posição de 4.455.800 ações ordinárias da
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, através do FIA Bergen, representando 7,83% de participação na investida, sem influência significativa. O investimento é avaliado a valor justo (nota explicativa 18). Em 2018,
a Companhia adquiriu participação na Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda., por R$ 20, através da aquisição de
20.142 quotas, representando 15% do capital da investida. Em 2018, a investida M.A. Investimentos Imobiliários S.A.

64.195
10.946
11
90
75.242
426.758
392.662
28
819.448
20
20
894.710
–
(6.140)
(114)
(9)
(6.263)

Saldo em
31/12/2019
402.319
397.782
28
–
12.736
1.857
3.927
19.848
3.704
842.201
22
84.749
84.771
926.972
–
(2)
(2)
Saldo em
31/12/2018
426.758
397.360
28
11.066
2.749
3.858
19.619
3.067
864.505
20
20
864.525
(114)
(9)
(123)

foi extinta por decisão de seus sócios, mediante instrumento de distrato. Controladas: O quadro abaixo apresenta os
percentuais de participação nas controladas:
Participação no capital social (%)
Participação 31/12/2019 31/12/2018
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. ........................................ Direta/Indireta
100,00
100,00
Timbutuva Empreendimentos Ltda. .............................................................
Direta
99,99
99,99
MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. (1) ............................
Direta
99,99
100,00
Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. ................................................
Indireta
100,00
100,00
Masa Mineração Ltda. (1) .............................................................................
Direta
99,99
99,99
Charles River Adm. de Recursos Financeiros Ltda. ....................................
Direta
–
90,00
Fundos Exclusivos consolidados na controladora
CSHG Bucareste III Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior .............................................................................
Direta
–
100,00
Bergen Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I Investimento no Exterior .............................................................................
Direta
100,00
100,00
Narvik Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I Investimento no Exterior .............................................................................
Indireta
100,00
100,00
(¹)
Investida com passivo a descoberto refletido no passivo não circulante da Companhia.
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Os quadros abaixo apresentam o balanço patrimonial das controladas:
Monteiro Aranha
MAGISA - Gestão de
Participações
Timbutuva
Investimentos
Participações em controladas
Imobiliárias S.A.
Empreendimentos Ltda.
Imobiliários Ltda.
Balanço Patrimonial
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Circulante.......................................
16.841
8.773
8
13
1.056
104
Não circulante ................................
90.093
97.261
10.947
10.949
1
1
Total do Ativo ...................................
106.934
106.034
10.955
10.962
1.057
105
Passivo
Circulante.......................................
3.628
17.933
17
16
111
98
–
14.218
–
–
5.450
6.147
Não circulante ................................
Total do Passivo ..............................
3.628
32.151
17
16
5.561
6.245
103.306
73.883
10.938
10.946
(4.504)
(6.140)
Patrimônio Líquido ........................
Demonstração do resultado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do exercício ....................
(2.085)
(16.760)
(324)
(377)
1.636
(2.167)
Novo Rio
Charles River
Empreendimento
Administradora de
Imobiliário S.A.
Masa Mineração Ltda. Recursos Financeiros Ltda.
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018

Participações em controladas
Balanço Patrimonial
Ativo
Circulante .........................................
362
1.173
5
11
–
3.912
Não circulante ..................................
90.293
84.303
–
–
–
5
Total do Ativo......................................
90.655
85.476
5
11
–
3.917
Passivo
Circulante .........................................
4.906
8.268
–
–
–
252
49.069
48.192
–
–
–
–
Não circulante ..................................
Total do Passivo .................................
53.975
56.460
–
–
–
252
36.680
29.016
5
11
–
3.665
Patrimônio Líquido ..........................
Demonstração do resultado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Resultado do exercício ......................
(2.036)
(14.067)
(17)
(4)
–
4.171
As informações sobre as controladas são: Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.: A sociedade foi
constituída em 31 de março de 2008 e tem por objeto social o desenvolvimento e incorporação de empreendimentos
imobiliários em todos os segmentos econômicos, podendo participar do capital social de outras sociedades para realizar
investimentos no mercado imobiliário. Timbutuva Empreendimentos Ltda.: A sociedade foi constituída em 17/12/2001
e tem como objeto social a participação em empreendimentos imobiliários. (nota explicativa 10). MAGISA - Gestão
de Investimentos Imobiliários Ltda.: A sociedade foi constituída em 06/01/2014 e tem como objeto social a prestação
de serviços de assessoria, consultoria e administração de empreendimentos imobiliários. Novo Rio Empreendimento
Imobiliário S.A.: A sociedade foi constituída em 30/06/2010 e tem como objeto social promover, mediante incorporação
e construção do empreendimento comercial no Centro do Rio de Janeiro - “Torre 1º de Março” (nota explicativa 10).
Masa Mineração Ltda.: A sociedade foi constituída em 28/04/2015 e tem como objeto social empreender pesquisa e
lavra de substâncias minerais, bem como o beneficiamento e a comercialização de minério em geral e seus derivados,
e participação em outras sociedades. Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.: A sociedade foi
constituída em 15/01/2013 e tem como objeto social a prestação de serviços de gestão de carteiras de títulos e valores
mobiliários, nos termos da regulamentação da CVM, e consultoria empresarial estratégica. A Companhia adquiriu 90%
do capital social da Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. em outubro de 2015. Em setembro de
2019, a Companhia alienou toda sua participação na investida. Controladas em conjunto: O quadro abaixo apresenta
os percentuais de participação nas controladas em conjunto:
Participação no capital social (%)
Participação
31/12/2019
31/12/2018
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. ................
Direta
–
40,00
MAPISA I S.A. .......................................................................
Indireta
50,00
50,00
Telecel Participações Ltda. ...................................................
Direta
33,33
33,33
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. ....................
Indireta
40,00
40,00
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. ........................
Indireta
52,00
52,00
PRS XXIV Incorporadora S.A. ..............................................
Indireta
50,00
50,00
O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais das controladas em conjunto:
Realengo SPE
Participações nas controladas
Empreendimento
Telecel
em conjunto
Imobiliário S.A.
MAPISA I S.A.
Participações Ltda.
Balanço Patrimonial
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Circulante...................................
–
–
4.101
4.324
–
–
Não circulante ............................
–
–
3.956
5.377
86
86
Total do Ativo ...............................
–
–
8.057
9.701
86
86
Passivo
Circulante...................................
–
284
4.342
4.203
–
–
–
–
–
–
1
1
Não circulante ............................
Total do Passivo ..........................
–
284
4.342
4.203
1
1
–
(284)
3.715
5.498
85
85
Patrimônio Líquido ....................
Demonstração do resultado
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do exercício ................
3.177
(1)
(1.783)
(1.090)
–
–
Participações nas controladas Carapa Empreendimento MAPISA II Empreendimento
PRS XXIV
em conjunto
Imobiliário SPE S.A.
Imobiliário S.A.
Incorporadora S.A.
Balanço Patrimonial
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Circulante...................................
26.406
56.152
12
11
3
–
Não circulante ............................
17.373
16.568
7.541
7.408
12.240
10.561
Total do Ativo ...............................
43.779
72.720
7.553
7.419
12.243
10.561
Passivo
Circulante...................................
11.332
2.150
1
–
2.354
1.998
595
38.904
–
–
2.482
2.430
Não circulante ............................
Total do Passivo ..........................
11.927
41.054
1
–
4.836
4.428
31.852
31.666
7.552
7.419
7.407
6.133
Patrimônio Líquido ....................
Demonstração do resultado
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do exercício ................
189
(6.191)
(17)
(17)
1.273
731
As informações sobre as controladas em conjunto são: Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A.: A
sociedade foi constituída em 31/03/2008 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial situado no bairro de Realengo, na cidade e estado do Rio de Janeiro. Em abril de 2019, a
Companhia alienou toda sua participação na sociedade. Mapisa I S.A.: A sociedade foi constituída em 01/06/2009 e
tem como objeto social a participação em outras sociedades do setor imobiliário e incorporação de empreendimentos
imobiliários. Carapa Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.: A sociedade foi constituída em 04/11/2009 e tem como
objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento comercial e residencial no bairro Cachambi,
na cidade e estado do Rio de Janeiro. Telecel Participações Ltda.: A sociedade foi constituída em 23/04/1992 tendo
como objeto social a participação em sociedades que tenham por objeto a implantação, prestação e operação de
serviços de telecomunicações sem fio. MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A.: A sociedade foi constituída em
21/01/2015 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial, no
bairro de Ipanema, na cidade e estado do Rio de Janeiro. PRS XXIV Incorporadora Ltda.: A sociedade foi constituída
em 03/03/2011 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial,
no bairro da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro. Coligadas: O quadro abaixo apresenta os percentuais de
participação nas coligadas:
Participação no capital social (%)
Participação
31/12/2019
31/12/2018
Ultrapar Participações S.A. (1) .................................................
Direta
4,20
4,15
Klabin S.A. (1) ..........................................................................
Direta
6,65
6,78
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. (2) ...................
Direta
10,00
10,00
HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. ..........................
Indireta
25,00
25,00
(1)
Percentual considera ações em tesouraria. (2) Investida com passivo a descoberto, refletido no passivo não circulante
da Companhia.
O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais das coligadas:
Vista Golf
Hesa 159 Participações
Ultrapar
Empreendimentos
Investimentos
Klabin S.A.
em coligadas
Participações S.A.
Imobiliários S.A.
Imobiliários S.A.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
197.626 1.041.922 13.160.754 10.479.262
5
16
58.627
58.663
Circulante ..................
–
–
185.251
184.046
Não circulante ........... 11.172.197 10.599.798 20.863.323 18.586.085
5
16
243.878
242.709
Total do Ativo............... 11.369.823 11.641.720 34.024.077 29.065.347
Passivo
47.069
342.114 3.160.194 3.708.891
17
106
113
110
Circulante ..................
Não circulante ........... 1.864.499 1.851.501 24.817.001 19.064.221
–
–
167.750
167.750
17
106
167.863
167.860
Total do Passivo.......... 1.911.568 2.193.615 27.977.195 22.773.112
Patrimônio Líquido... 9.458.255 9.448.105 6.046.882 6.292.235
(12)
(90)
76.015
74.849
Demonstração do
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
resultado
Resultado do exercício
373.526 1.150.421
675.825
137.455
67
(1)
(84)
(27)
As informações sobre as Coligadas são: Ultrapar Participações S.A.: A sociedade foi constituída em 11/12/1953
e tem como objeto social a aplicação de capitais próprios no comércio, na indústria e na prestação de serviços e em
atividades congêneres, inclusive mediante participação em outras sociedades. Por meio de suas controladas, atua na
distribuição e varejo especializado de combustíveis ("Ipiranga") e de gás liquefeito de petróleo - GLP ("Ultragaz"), no
varejo farmacêutico (“Extrafarma”), na indústria de especialidades químicas ("Oxiteno"), e na armazenagem de granéis
líquidos ("Ultracargo"). Klabin S.A.: A sociedade foi constituída em 20/12/1934 e tem como objeto social a atuação em
segmentos da indústria de papel e celulose, mediante produção e venda de madeira, papéis de embalagem, sacos
de papel e caixas de papelão ondulado e celulose, para os mercados interno e externo. Parte de suas atividades são
integradas desde o florestamento até a fabricação dos produtos finais. Vista Golf Empreendimentos Imobiliários
S.A.: A sociedade foi constituída em 12/04/2006 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial no bairro de Jurubatuba, subdistrito Capela do Socorro, na capital do estado de São
Paulo. Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A.: A sociedade foi constituída em 18/02/2013 e tem como objeto
social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial e comercial na capital do estado de
São Paulo. Outros investimentos: As informações sobre os outros investimentos são: Sogemar - Sociedade
Geral de Marcas Ltda.: A sociedade foi constituída em 31/07/1998 e tem como objeto social a locação, arrendamento,
ou licenciamento de uso de marcas e outros bens próprios e direitos de qualquer natureza. BrasilAgro - Companhia
Brasileira de Propriedades Agrícolas: A sociedade foi constituída em 23/09/2005 e tem como objeto social a atuação
na exploração de atividades agrícola, pecuária e florestal.
14. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
São representadas por imóveis de propriedade da Companhia disponíveis para aluguel, avaliados à valor justo, por
profissionais independentes, considerando a premissa de abordagem de mercado e utilizando informações de preços
disponíveis no mercado para comparação direta. A avaliação considera amostra representativa de dados de mercado e
análise do histórico dos preços de imóveis com características semelhantes, análise do mercado local e características
da região em que o imóvel está localizado, conservação do imóvel e, quando aplicável, a avaliação das expectativas
futuras dos desenvolvimentos das propriedades.
Controladora e Consolidado
Descrição
31/12/2019
31/12/2018
Saldo no início do exercício.......................................................................................
49.926
49.438
(3.721)
488
Ajuste conforme laudo de avaliação..........................................................................
46.205
49.926
Saldo no fim do exercício ..........................................................................................
As propriedades para investimento geraram para a Companhia uma receita de aluguel de R$ 2.774 em 31/12/2019
(31/12/2018 - R$ 2.896).
15. IMOBILIZADO
O quadro abaixo apresenta a composição do imobilizado:
31/12/2019
31/12/2018
Controladora
Custo Depreciação Acumulada Líquido
Líquido
Veículos e equipamentos de informática .....................
1.046
(840)
566
584
Direito de uso por arrendamento (*) ............................ 10.988
(618)
10.370
–
Móveis e utensílios e outros ........................................
1.615
(1.101)
514
601
Total ............................................................................. 14.009
(2.559)
11.450
1.185
(*) Adoção do IFRS 16, conforme nota explicativa 2.4.
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31/12/2019
31/12/2018
Consolidado
Custo Depreciação Acumulada Líquido
Líquido
Edifícios .......................................................................
34
(18)
16
17
Veículos e equipamentos de informática .....................
1.495
(928)
567
587
Direito de uso por arrendamento (*) ............................ 10.988
(618)
10.370
–
1.643
(1.128)
515
607
Móveis e utensílios e outros ........................................
Total ............................................................................. 14.160
(2.692)
11.468
1.211
(*) Adoção do IFRS 16, conforme nota explicativa 2.4.
(a) Movimentação do imobilizado: O quadro abaixo apresenta a movimentação sumária do imobilizado:
Controladora
Veículos e equipamentos Direito de uso por
Móveis e
de informática
arrendamento (*) utensílios e outros Total
Edifícios
Custo
Em 31/12/2018 .................
–
1.539
–
1.602 3.141
Adições ...........................
–
235
10.988
13 11.236
–
(368)
–
–
(368)
Baixa ...............................
Em 31/12/2019 .................
–
1.406
10.988
1.615 14.009
Depreciação acumulada
Em 31/12/2018 .................
–
(955)
–
(1.001) (1.956)
Adições ...........................
–
(214)
(618)
(100)
(932)
–
329
–
–
329
Baixas .............................
–
(840)
(618)
(1.101) (2.559)
Em 31/12/2019 .................
Líquido.............................
–
566
10.370
514 11.450
(*) Adoção do IFRS 16, conforme nota explicativa 2.4.
Controladora
Veículos e equipamentos Direito de uso por
Móveis e
de informática
arrendamento (*) utensílios e outros Total
Edifícios
Custo
Em 31/12/2017 .................
–
1.931
–
1.491 3.422
Adições ...........................
–
321
–
111
432
–
(713)
–
–
(713)
Baixa ...............................
Em 31/12/2018 .................
–
1.539
–
1.602 3.141
Depreciação acumulada
Em 31/12/2017 .................
–
(1.242)
–
(900) (2.142)
Adições ...........................
–
(294)
–
(101)
(395)
–
581
–
–
581
Baixas .............................
–
(955)
–
(1.101) (1.956)
Em 31/12/2018 .................
Líquido.............................
–
584
–
601 1.185
(*) Adoção do IFRS 16, conforme nota explicativa 2.4.
Consolidado
Veículos e equipamentos Direito de uso por Móveis e utensílios
de informática
arrendamento (*)
e outros
Edifícios
Total
Custo
Em 31/12/2018 .................
34
1.579
–
1.637 3.250
Adições ...........................
–
289
10.988
63 11.340
–
(373)
–
(57)
(430)
Baixas .............................
34
1.495
10.988
1.643 14.160
Em 31/12/2019 .................
Depreciação acumulada
Em 31/12/2018 .................
(17)
(992)
–
(1.030) (2.039)
Adições ...........................
(1)
(220)
(618)
(103)
(942)
–
284
–
5
289
Baixas .............................
(18)
(928)
(618)
(1.128) (2.692)
Em 31/12/2019 .................
Líquido.............................
16
567
10.370
515 11.468
(*) Adoção do IFRS 16, conforme nota explicativa 2.4.
Consolidado
Veículos e equipamentos Direito de uso por Móveis e utensílios
Edifícios
Total
de informática
arrendamento (*)
e outros
Custo
Em 31/12/2017 .................
34
1.970
–
1.526 3.530
Adições ...........................
–
322
–
111
433
–
(713)
–
–
(713)
Baixa ...............................
34
1.579
–
1.637 3.250
Em 31/12/2018 .................
Depreciação acumulada
Em 31/12/2017 .................
(15)
(1.276)
–
(928) (2.219)
Adições ...........................
(2)
(297)
–
(102)
(401)
–
581
–
–
581
Baixas .............................
(17)
(992)
–
(1.030) (2.039)
Em 31/12/2018 .................
Líquido.............................
17
587
–
607 1.211
(*) Adoção do IFRS 16, conforme nota explicativa 2.4.
(b) Método de depreciação: O quadro abaixo apresenta as taxas de depreciação utilizadas com base na vida útil
econômica dos bens imobilizados da Companhia:
Taxa Anual (%) Vida Útil (em anos)
Controladora e Consolidado
25
Edifícios ......................................................................................................
4
Veículos ......................................................................................................
20
5
Equipamentos de informática .....................................................................
20
5
Móveis e utensílios .....................................................................................
10
10
Direito de uso por arrendamento ................................................................
5
20
16. PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS
De acordo com o CPC 25, a Administração adota o procedimento de classificar os processos administrativos ou judiciais
em face da Companhia em função do risco de perda, baseado na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma:
I - Para as causas cujo desfecho II - Para as causas cujo desfecho
negativo para a Empresa seja con- negativo para a Empresa seja considerado como de risco provável siderado como de risco possível

III - Para as causas cujo desfecho
negativo para a Empresa seja
considerado como de risco remoto
Somente são divulgadas em notas
As informações correspondentes explicativas as informações que, a critério
São constituídas provisões.
são divulgadas em notas
da Administração, sejam julgadas de
explicativas.
relevância para o pleno entendimento das
Demonstrações Contábeis.
Não existem contingências tributárias, cíveis e trabalhistas que tenham sido avaliadas como de perda provável ou
possível que devessem ser provisionadas ou divulgadas nas demonstrações financeiras da Companhia.
17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
(a) Capital Social: O capital social, subscrito e integralizado, da Companhia no encerramento dos exercícios reportados, está representado por 12.251.221 ações ordinárias, sem valor nominal, correspondente ao valor de R$ 716.838.
(b) Lucro por ação: Nos exercícios apresentados, a Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos com
potencial dilutivo, sendo, portanto, equivalentes o seu lucro por ação básico e diluído. O quadro abaixo apresenta a
conciliação dos numeradores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por ação:
31/12/2019
31/12/2018
Lucro líquido do exercício..................................................................................................
100.132
39.837
Média ponderada de número de ações .............................................................................
12.251.221
12.251.221
Lucro básico e diluído por ação - em reais........................................................................
8,17
3,25
(c) Reserva de lucros: (i) Reserva legal: De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia deve destinar
5% do lucro líquido auferido do exercício, que não exceda a 20% do capital social, para constituição da reserva legal. A
reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social da Companhia e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou aumentar o capital, caso seja deliberado pela Assembleia Geral. Em 2019 foram destinados
R$ 5.006 para reserva legal (R$ 1.992 em 2018). (ii) Reserva para investimento: Tem por finalidade financiar futuros
projetos da Companhia. Em 2019 foram destinados R$ 71.375 para reserva de investimentos (R$ 28.418 em 2018).
(d) Dividendos e juros sobre o capital próprio: O Estatuto Social da Companhia assegura um dividendo mínimo
obrigatório, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, podendo a Diretoria levantar balanços intermediários e
declarar dividendos com base nos lucros apurados nesses balanços. Em 2019, a Companhia distribuiu R$ 164.000 em
proventos, sendo R$ 99.000 em dividendos e R$ 65.000 em JCP, sendo R$ 23.781 atribuidos ao lucro do exercício e
R$ 140.219 atribuídos a reserva de investimentos.
Proventos
Data de Aprovação Valor Total Valor por ação Data do pagamento
Dividendos .............................................
11/01/2019
20.000
1,63249
01/02/2019
Juros s/ Capital Próprio .........................
11/01/2019
5.000
0,40812
01/02/2019
Dividendos .............................................
12/03/2019
11.000
0,89787
01/04/2019
Juros s/ Capital Próprio .........................
12/03/2019
14.000
1,14274
01/04/2019
Dividendos .............................................
15/05/2019
39.000
3,18336
03/06/2019
Juros s/ Capital Próprio .........................
15/05/2019
11.000
0,89787
03/06/2019
Dividendos .............................................
12/07/2019
14.000
1,14274
01/08/2019
Juros s/ Capital Próprio .........................
12/07/2019
11.000
0,89787
01/08/2019
Dividendos .............................................
19/09/2019
15.000
1,22437
01/10/2019
Juros s/ Capital Próprio .........................
19/11/2019
15.000
1,22437
05/12/2019
Juros s/ Capital Próprio .........................
20/12/2019
9.000
0,73462
03/02/2020
O dividendo mínimo obrigatório do exercício foi calculado como se segue:
Descrição
31/12/2019
por ação
31/12/2018
por ação
Lucro líquido do exercício......................................................
100.132
39.837
Reserva legal.........................................................................
(5.006)
(1.992)
Base de cálculo .....................................................................
95.126
37.845
25%
25%
Percentual do dividendo ........................................................
Dividendo mínimo obrigatório ................................................
23.781
1,94
9.461
0,77
A movimentação dos dividendos e JCP a pagar no exercício ocorreram de acordo com o quadro abaixo:
Dividendos
JCP
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Saldo Inicial ...........................................................................
49
43
17.881
57
Distribuições aprovadas no exercício ....................................
99.000
125.000
65.000
81.000
(63.173)
Pagamentos realizados .........................................................
(98.967)
(124.963)
(75.157)
Prescrições ............................................................................
–
(31)
(31)
(3)
82
49
7.693
17.881
Saldo Final.............................................................................
18. OUTRAS RECEITAS LÍQUIDAS
O quadro abaixo apresenta o saldo de outras receitas líquidas:

Controladora
31/12/2019 31/12/2018

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Receitas
Receitas de aluguéis de imóveis ...........................................
2.774
2.896
2.936
2.953
–
7.062
–
7.062
Receitas de royalties (1) .........................................................
12.793
17.355
12.793
7.667
Resultado da venda de investimentos ..................................
(2)
Receita de dividendos ........................................................
10.904
–
10.904
–
11.742
–
11.742
–
Ajuste ao valor justo de investimentos (3) ................................
Avaliação de propriedade para investimento ........................
–
488
–
488
274
860
280
863
Outras receitas operacionais .................................................
38.487
28.661
38.655
19.033
Outras receitas totais ..........................................................
Despesas
Variação do percentual de participação ................................
(564)
(418)
(564)
(417)
Avaliação de propriedade para investimento ........................
(3.721)
–
(3.721)
–
Provisão para perda em investimento ...................................
–
(1.418)
–
–
(40)
(132)
(43)
(132)
Outras despesas operacionais ..............................................
(4.325)
(1.968)
(4.328)
(549)
Outras despesas totais .......................................................
34.162
26.693
34.327
18.484
Outras receitas líquidas .....................................................
(1)
Referem-se a receitas de licenciamento de uso de marcas pela investida Klabin S.A. (2) Dividendos recebidos de
outros investimentos não avaliados por equivalência patrimonial (nota explicativa 13). (3) Resultado da avaliação de
investimentos de caráter permanente, avaliados a valor justo (nota explicativa 13).
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19. DESPESAS POR NATUREZA
O quadro abaixo apresenta as informações das despesas por natureza:
Controladora
31/12/2019 31/12/2018
Despesas com pessoal .........................................................
(21.362)
(23.673)
Contratação de serviços ........................................................
(13.058)
(5.738)
Despesas tributárias ..............................................................
(10.014)
(9.113)
Depreciação e amortização ...................................................
(841)
(439)
Aluguéis e condomínio ..........................................................
(737)
(1.831)
Comunicações e utilidades....................................................
(417)
(378)
Manutenção e conservação ..................................................
(335)
(234)
Outras despesas ...................................................................
(3.377)
(3.309)
Despesas gerais e administrativas .....................................
(50.141)
(44.715)
20. RESULTADO FINANCEIRO
O quadro abaixo apresenta o resultado financeiro:
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicação em renda fixa ..................................
Variação de aplicação em renda variável ...................................
Aluguel de ações .........................................................................
Variações monetárias ..................................................................
Variações cambiais......................................................................
Derivativos ...................................................................................
Outras receitas financeiras .........................................................
Despesas financeiras
Variação de aplicação em renda variável ..................................
Aluguel de ações ........................................................................
Variações monetárias .................................................................
Variações cambiais .....................................................................
Derivativos ..................................................................................
Juros sobre arrendamento mercantil .........................................
Juros sobre debêntures..............................................................
Outras despesas financeiras......................................................
Resultado financeiro líquido ....................................................

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
(23.324)
(27.512)
(7.311)
(4.702)
(11.174)
(10.056)
(851)
(445)
(2.752)
(3.839)
(429)
(389)
(357)
(254)
(3.897)
(3.742)
(50.095)
(50.939)

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

4.838
253.899
125
–
16.518
22.803
441
298.624

6.619
174.816
1.420
639
8.040
6.467
368
198.369

5.642
253.899
125
–
16.518
22.803
821
299.808

6.890
174.816
1.420
639
8.040
6.467
772
199.044

(171.886)
(697)
(1.123)
(18.556)
(26.413)
(1.033)
(445)
(1)
(220.154)
78.470

(118.301)
(1.283)
(253)
(6.288)
(9.469)
–
–
(8)
(135.602)
62.767

(171.886)
(697)
(6.232)
(18.556)
(26.413)
(1.033)
(445)
(1)
(225.263)
74.545

(118.301)
(1.283)
(4.532)
(6.288)
(9.469)
–
–
(28)
(139.901)
59.143

21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros da Companhia são compostos, majoritariamente, por títulos públicos (LFT, LTN e NTN),
CDBs e debêntures (operações compromissadas) de instituições financeiras, fundos de renda fixa, ações de companhias listadas na B3 e em bolsas internacionais, ETF (BOVA11), contratos de swap e dólar futuro, opções de ações,
índice Ibovespa futuro, operação a termo de ações, empréstimos e debêntures. O quadro abaixo apresenta os valores
contábeis e os valores justos dos instrumentos financeiros:
Controladora
Consolidado
Valor Contábil
Valor Justo
Valor Contábil
Valor Justo
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Caixa e equivalente
de caixa ..................... 158.746
60.778
158.746
60.778
158.765
62.460
158.765
62.460
Aplicações financeiras . 404.995
435.549
404.995
435.549
417.320
441.206
417.320
441.206
Contas a receber .........
175
230
175
230
2.261
3.087
2.261
3.087
Créditos com
operações
financeiras (a) ............
–
1.483
–
1.483
–
1.483
–
1.483
Partes relacionadas .....
1
14.250
1
14.250
987
2.479
987
2.479
84.749
–
84.749
–
84.749
–
84.749
–
Investimentos (1) ..........
Obrigações com
operações
financeiras (a) ............ (93.101) (121.802) (93.101) (121.802) (93.101) (121.802) (93.101) (121.802)
Empréstimos e
financiamentos (b) ..... (100.269) (98.250) (100.399) (98.438) (154.108) (154.474) (154.238) (154.662)
Debêntures (c) ............ (200.445)
– (200.445)
– (200.445)
– (200.445)
–
(1)
Investimentos em participações societárias a valor justo (nota explicativa 13).
(a) Obrigações com operações financeiras: (i) Venda a descoberto do ETF do IBOVESPA - BOVA11: Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos, a Companhia utiliza-se da
venda a descoberto de BOVA11. BOVA11 é um “Exchange Traded Funds (ETF)”, negociado na B3, cuja composição
e desempenho são similares ao índice Ibovespa. Em 31/12/2018, a posição vendida de BOVA11 era de 1.417.730
quotas, quantidade esta reduzida para 764.150 quotas em 31/12/2019. A Companhia aloca ações ou títulos públicos
como garantia nestas operações para atender à exigência da B3 de prestação de garantia. Os contratos de aluguel
podem ser renovados mensalmente. Caso a Companhia pretenda encerrar a operação, se obriga a comprar quotas de
BOVA11 para devolução à contraparte que as alugou para a Companhia. O saldo de BOVA11, no valor de R$ 84.852, está
refletido no Passivo Circulante, na conta de “Obrigações com Operações Financeiras” (nota explicativa 8). O produto
decorrente destas operações de venda a descoberto de BOVA11 foi aplicado em investimentos, aplicações financeiras
e capital de giro. (ii) Swap: Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico
adversos, a Companhia utiliza-se de contratos de swap com posição passiva em ações e ativa em CDI. A Companhia
também se utiliza desses instrumentos para se proteger das variações cambiais de empréstimos estrangeiros, com
posição passiva cambial e ativa em CDI. Essas operações são registradas na CETIP. Os contratos correspondentes
às posições de swap são registrados em contas de compensação e os diferenciais, a pagar e a receber, são valorizados a mercado e registrados em contas patrimoniais com contrapartida em resultado financeiro (nota explicativa 8).
(iii) Dólar Futuro: Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos,
a Companhia utiliza-se do mercado futuro para comprar contratos de Dólar Futuro. Essas operações são realizadas no
âmbito da B3, com ajustes de posição liquidados diariamente (nota explicativa 8). (iv) Termo de ações: Como forma
de aproveitar oportunidades de mercado, a Companhia pode obter recursos de curto prazo utilizando operações a termo
(venda de uma ação com uma compra a termo da mesma ação por um preço predeterminado) (nota explicativa 8).
(b) Empréstimos e financiamentos: A Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., controlada indireta da Companhia,
firmou Instrumento Particular de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, no valor de R$ 61.409,
para financiamento da construção do empreendimento “Torre 1º de Março” (nota explicativa 10) no qual a Companhia
consta como fiadora. A liberação de recurso foi feita em sua totalidade com base no cronograma físico financeiro da
obra, sendo os valores das parcelas apurados e liberados por reembolso após a verificação do percentual de obra
executado e o saldo é corrigido pela Taxa Referencial (TR) mais uma taxa de juros fixa. O saldo está demonstrado no
quadro de movimentação abaixo:
31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial .........................................................................................................................
56.224
62.749
Atualização do saldo ...........................................................................................................
5.109
6.300
Parcelas pagas ....................................................................................................................
(7.494)
(12.825)
Saldo final ............................................................................................................................
53.839
56.224
A amortização do financiamento iniciou-se em janeiro de 2018 com liquidação em até 60 meses de prazo, sendo repactuado
em maio de 2019 com alteração de prazo para 96 meses e carência de 1 ano. Em 2018, a Companhia firmou contrato de
empréstimo internacional no valor de € 22.131 a uma taxa efetiva de 1,1320% ao ano, e vencimento em quatro parcelas
iguais ao longo de 2020 com prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações. O valor do empréstimo
foi convertido para Reais, R$ 100.000, e os juros fixo em Euros convertido para uma taxa variável em Reais, através de
instrumento de swap (nota explicativa 22.a), ficando a Companhia com uma posição passiva apenas em Reais a uma
taxa de CDI + 0,60% ao ano. Os recursos obtidos com esse empréstimo foram direcionados para investimentos, aplicações
financeiras e capital de giro da Companhia.
31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial .........................................................................................................................
98.250
–
Parcelas recebidas ..............................................................................................................
–
100.000
Juros ....................................................................................................................................
1.123
253
Variação cambial .................................................................................................................
2.039
(1.753)
Parcelas pagas ....................................................................................................................
(1.143)
(250)
Saldo final ............................................................................................................................
100.269
98.250
(c) Debêntures: Em 2019, a Companhia realizou sua primeira emissão de debêntures, no valor de R$ 200.000, não
conversíveis em ações e em série única. As debêntures terão vencimento em 5 anos, com amortizações semestrais
em 4 parcelas de 2023 a 2024, e com remuneração correspondente a taxa de CDI e acréscimo de taxa fixa de 0,36%
ao ano, com pagamentos semestrais entre 2020 e 2025, com prestação de garantia por meio da alienação fiduciária
de ações. Os recursos obtidos com essa emissão foram direcionados para o alongamento do passivo bancário, investimentos, aplicações financeiras e capital de giro da Companhia.
31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial .........................................................................................................................
–
–
Novas captações .................................................................................................................
200.000
–
Juros remuneratórios...........................................................................................................
445
–
Amortizações e pagamentos ...............................................................................................
–
–
Saldo final ............................................................................................................................
200.445
–

Administração julga ser baixo o risco em relação à capacidade de pagamento de suas obrigações. O risco de crédito é
o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato
com o cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Todas as disponibilidades financeiras e os contratos de swap são
mantidos em instituições financeiras consideradas de primeira linha pela Administração. O quadro abaixo demonstra
análise dos vencimentos para os passivos financeiros em aberto, em 31/12/2019:
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
De 1 ano Mais de
De 1 ano Mais de
Até 1 ano a 5 anos 5 anos
Total Até 1 ano a 5 anos 5 anos
Total
Fornecedores ...................
(294)
–
–
(294)
(552)
–
–
(552)
Dividendos e JCP a pagar
(7.775)
–
–
(7.775)
(17.930)
–
– (17.930)
Operações financeiras......
(93.101)
–
– (93.101) (120.022)
(1.780)
– (121.802)
Empréstimos e
financiamentos ............... (105.912)
–
– (105.912)
(9) (100.490)
– (100.499)
(9.852) (256.128)
– (265.980)
–
–
–
–
Debêntures .......................
(216.934) (256.128)
– (473.062) (138.513) (102.270)
– (240.783)
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
De 1 ano Mais de
De 1 ano Mais de
Até 1 ano a 5 anos 5 anos
Total Até 1 ano a 5 anos 5 anos
Total
Fornecedores ...................
(460)
–
–
(460)
(819)
–
–
(819)
Dividendos e JCP a pagar
(7.775)
–
–
(7.775)
(17.930)
–
– (17.930)
Operações financeiras......
(93.101)
–
– (93.101) (120.022)
(1.780)
– (121.802)
Empréstimos e
financiamentos ............... (110.682)
(49.069)
– (159.751)
(8.041) (132.618) (16.064) (156.723)
(9.852) (256.128)
– (265.980)
–
–
–
–
Debêntures .......................
(221.870) (305.197)
– (527.067) (146.812) (134.398) (16.064) (297.274)
22.3. Risco cambial: O risco cambial é a possiblidade de haver variações na taxa de câmbio (Real/Dólar). Considerando que a Companhia tem exposição positiva ao Dólar, o risco seria esta moeda se desvalorizar frente ao Real. A
Administração acompanha permanentemente as variáveis de mercado relacionadas ao risco cambial a que está exposta
e demonstra potenciais impactos no seu resultado financeiro através de análise de sensibilidade (nota explicativa
24.i). 22.4. Risco de taxa de juros: Parte das aplicações financeiras da Companhia estão atreladas às variações
das taxas Selic e CDI, expondo esses ativos às variações dessas taxas. Em caso de redução das taxas de juros, no
entanto, é provável que a Companhia apresente uma redução de ganhos nas aplicações financeiras com exposição
as taxas Selic e CDI. A obrigação contraída pela controlada indireta Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (nota
explicativa 21.b) é atrelada à Taxa Referencial (TR), ficando, portanto, exposta à sua variação. A Companhia detém
contrato de empréstimo internacional no valor de € 22.131 que foi convertido para Reais, R$ 100.000, e os juros fixo em
Euros convertido para uma taxa variável em Reais, através de instrumento de swap (nota explicativa 21.a), ficando a
Companhia com uma posição passiva apenas em Reais a uma taxa de CDI + 0,60% ao ano. Desta forma a Companhia
está exposta a variação do CDI sobre o valor deste empréstimo. A Companhia emitiu 200.000 debêntures, no valor de
R$ 200.000, sujeita a uma taxa de juros remuneratórios de CDI, acrescidos de 0,36% ao ano. Desta forma a Companhia
está exposta a variação do CDI sobre o valor destas debêntures. A Administração acompanha permanentemente as
variáveis de mercado relacionadas ao risco de taxa de juros a que está exposta e demonstra potenciais impactos no seu
resultado financeiro através de análise de sensibilidade (nota explicativa 23.ii). 22.5. Risco de volatilidade no preço
de ações e cotas de fundos de investimentos: A Companhia investe através de seus fundos exclusivos em ações
negociadas na B3, em bolsas estrangeiras e em cotas de fundos de investimentos, portanto, está exposta à variação
do preço desses ativos. Para administrar o risco decorrente de investimentos em ações, a carteira é diversificada com
gestão profissional, de acordo com os limites estabelecidos pela Administração. Com o intuito de proteger parte do
seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos que possam causar volatilidade no preço das ações
e cotas de fundos de investimentos de sua propriedade, a Companhia utiliza-se da venda a descoberto de BOVA11,
venda de índice Ibovespa futuro, opções de ações e contratos de swap. A Administração da Companhia acompanha
permanentemente as variáveis de mercado relacionadas ao risco de volatilidade no preço das ações a que está exposta
e demonstra potenciais impactos no seu resultado financeiro através de análise de sensibilidade (nota explicativa 23.iii).
23. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE:
(i) Análise de sensibilidade do câmbio: O quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade do câmbio com base
na cotação do Dólar em Real em 31/12/2019, considerando desvalorizações de 25% e 50%:
Operação
Cenário base
Cenário I -25%
Cenário II -50%
Taxa de câmbio R$/U$ em 31/12/2019 .............................
4,03
3,02
2,02
Exposição ao Dólar ...........................................................
176.905
132.679
88.452
(88.453)
Efeito no resultado financeiro ............................................
–
(44.226)
(ii) Análise de sensibilidade à variação da taxa de juros: Parte substancial das aplicações financeiras da Companhia
e suas controladas são indexados às taxas CDI e SELIC. Há também um financiamento atrelado à Taxa Referencial
(TR), um contrato de empréstimo internacional convertido para Reais através de instrumento de swap atrelado ao CDI
(nota explicativa 22.a e 22.b) e debêntures emitidas pela Companhia atrelada ao CDI (nota explicativa 22.c). O
quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade em 31/12/2019, considerando a diminuição das taxas do cenário
base em 25% e 50% para as aplicações financeiras, e um aumento das taxas do cenário base em 25% e 50% para o
financiamento imobiliário, swap (empréstimo internacional) e debêntures emitidas pela Companhia.
Cenário Base
Cenário I -25%
Cenário II -50%
Saldo em
Operação
31/12/2019 Taxa Impacto $ Taxa Impacto $ Taxa Impacto $
Debêntures (Compromissadas)........ CDI
112.846 4,40%
– 3,30%
(1.241) 2,20%
(2.483)
CDB .................................................. CDI
43.891 4,40%
– 3,30%
(483) 2,20%
(966)
LAM .................................................. CDI
8.305 4,40%
– 3,30%
(91) 2,20%
(183)
Fundo de Investimento Renda Fixa.. CDI
78.521 4,40%
– 3,30%
(864) 2,20%
(1.727)
Letras Financeiras ............................ CDI
5.759 4,40%
– 3,30%
(63) 2,20%
(127)
Títulos Públicos ................................ SELIC
25.008 4,40%
– 3,30%
(275) 2,20%
(550)
Total ..................................................
274.330
(3.017)
(6.036)
Saldo em
Cenário Base
Cenário I +25%
Cenário II +50%
31/12/2019 Taxa Impacto $ Taxa Impacto $ Taxa Impacto $
CDI
(100.465) 4,40%
– 5,50%
1.105 6,60%
2.210
CDI
(200.445) 4,40%
– 5,50%
2.205 6,60%
4.410
TR
(53.839) 0,00%
– 0,00%
– 0,00%
–
(354.749)
3.310
6.620
Considerando que os impactos financeiros da variação da taxa de juros sobre ativos e passivos financeiros tem efeitos
opostos, os resultados sobre essas variações poderão ser parcialmente compensados. (iii) Análise de sensibilidade
dos preços de ações e cotas de fundos de investimentos: O quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade das
ações com base nas cotações de mercado em 31/12/2019, considerando a desvalorização da carteira em 25% e 50%:
Operação
Cenário base
Cenário I -25%
Cenário II -50%
Carteira de ações e cotas de fundos de investimento......
373.322
279.992
186.661
(186.661)
Efeito no resultado financeiro ...........................................
–
(93.330)
A Companhia possui, ainda, posições vendidas de BOVA11 que estão correlacionadas às variações dos preços das
ações do índice Ibovespa. O quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade das posições vendidas de BOVA11
em relação a possíveis perdas com suas valorizações em 31/12/2019, considerando variações positivas de 25% e 50%:
Operação
Cenário base
Cenário I +25%
Cenário II +50%
(127.280)
BOVA11 ............................................................................
(84.853)
(106.066)
Efeito no resultado financeiro ...........................................
–
(21.213)
(42.427)
Considerando que os impactos financeiros das variações das ações detidas em carteira e cotas de fundos de investimentos, e as posições vendidas em BOVA11 podem ter direções contrárias, as variações nos valores de mercado
dessas operações possivelmente terão efeitos opostos, podendo portanto ser parcialmente compensados.
Operação
Swap (Empréstimo) ..........................
Debêntures .......................................
Financiamento Imobiliário.................

24. COBERTURA DE SEGUROS
Os imóveis de propriedade da Companhia e o conteúdo da sua sede, situada no bairro Leblon - RJ estão cobertos por
apólice de seguros contra incêndio e danos. A Companhia possui, ainda, apólices de seguro com cobertura para danos,
furto e roubo para os veículos de sua propriedade e seguro de responsabilidade civil de Administradores, Diretores e/
ou Conselheiros (D&O - Directors and Officers). Todas as apólices de seguro estavam vigentes no período reportado
e são renovadas anualmente.

25. EVENTOS SUBSEQUENTES
A Companhia, ao final do ano de 2019, possuía compromissos de investimento nos fundos Perfin Apollo 11 FIP-IE e
Perfin Apollo 12 FIP-IE nos valores de R$ 6.225 e R$ 30.000 respectivamente. A Companhia, aproveitando as condições de mercado, vendeu suas participações nesses dois fundos, por meio do processo de listagem do Perfin Apollo
Energia FIP-IE na B3 que ocorreu em 20 de janeiro de 2020. Com esta venda, os compromissos de investimento da
Companhia com os fundos Perfin Apollo 11 FIP-IE e Perfin Apollo 12 FIP-IE foram encerrados, não restando, assim,
novas chamadas de capital destes fundos. Em 10/03/2020, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu Ofício Circular
nº 02/2020 (“OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº02/2020”), sobre eventuais efeitos que o Coronavírus trará para
os negócios da Companhia e seus respectivos reflexos nas demonstrações financeiras, no qual destaca a importância
de as Companhias Abertas considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e os riscos e
incertezas aos quais as companhias estão expostas, em especial como eventos subsequentes para as companhias
que encerram o exercício em 31/12/2019. Neste sentido, a Companhia esclarece que, em consonância com o disposto
no CPC 24 - Eventos Subsequentes, com as atuais informações e dados a respeito do Coronavirus e o impacto em
suas operações, não há como atestar neste momento que efeitos relevantes podem impactar suas Demonstrações
Financeiras, a continuidade dos negócios e/ou às estimativas contábeis. Não obstante, a Companhia segue monitorando
de forma diligente toda e qualquer informação a respeito do tema, e avaliará, de acordo com a evolução do mesmo, a
necessidade de divulgação de fato relevante e/ou alteração das projeções e estimativas relacionados aos riscos repor22. GERENCIAMENTO DE RISCOS
tados no seu formulário de referência, de forma a deixar seus acionistas e o mercado informados acerca de mudanças
22.1. Risco em investimentos mantidos em controladas, coligadas e controladas em conjunto: Os principais de avaliação que tragam efeitos relevantes.
ativos da Companhia são os investimentos na Ultrapar Participações S.A. e na Klabin S.A.. Os detalhamentos de seus
riscos e suas políticas de gerenciamento de riscos estão divulgados nas notas explicativas das demonstrações finanCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ceiras das referidas investidas. A Companhia detém também investimentos em controladas, coligadas e controladas em
conjunto no setor imobiliário, que estão expostos a riscos associados à incorporação imobiliária, construção e venda de
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente;
imóveis, e podem ser fortemente influenciados pelos riscos de aumento de alíquotas de impostos existentes, criação de
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - 1º Vice-Presidente;
novos impostos, conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor através de desaceleração
Ana Maria Monteiro de Carvalho - 2ª Vice Presidente; Arnon Affonso de Farias Mello Neto - Conselheiro;
da economia, aumento da taxa de juros, inflação, flutuação da moeda, desemprego, redução do poder de compra da
José Luiz Alquéres - Conselheiro; Roberto Duque Estrada de Sousa - Conselheiro;
população e instabilidade política. A mudança nas políticas de financiamento para compra de imóveis e/ou aumento
Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto - Membro Suplente;
das taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição de compradores de imóveis para financiar suas aquiPedro Alberto Guimarães Filho - Membro Suplente;
sições. Consequentemente, tais fatos podem causar uma redução da demanda por imóveis das investidas, podendo
Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit - Membro suplente;
gerar perdas e prejuízos substanciais, colocando em risco a capacidade das investidas em pagar as suas despesas
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho - Membro suplente;
e obrigações, distribuir dividendos ou até mesmo a realização dos empreendimentos. Eventuais restrições ao crédito
Pedro Alberto Campbell Alquéres - Membro Suplente;
e fatores macroeconômicos, tais como variações nas taxas de desemprego e de juros, podem impactar de maneira
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Membro suplente.
significativa a comercialização de unidades imobiliárias pela investida, ocasionando prejuízos financeiros e colocando
em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. Nesse segmento, a Companhia tem como
estratégia investir em Sociedades de Propósitos Específicos (“investidas”) em parceria com empresas do setor imobiliário,
DIRETORIA
portanto, está exposta ao risco de os sócios nas investidas apresentarem dificuldades financeiras, serem demandados
Sergio
Alberto
Monteiro
de Carvalho - Diretor-Presidente;
em processos judiciais ou qualquer outro fato que possa vir a prejudicar a sua capacidade financeira, sua imagem e
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho - Diretora Vice-Presidente;
sua atuação neste segmento ou, ainda, que possa comprometer a viabilidade financeira das investidas, colocando em
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor;
risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. As matérias-primas básicas utilizadas podem
sofrer aumentos de preço em valores superiores àqueles apurados pelos índices de reajustamento dos contratos celeJoaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor/Diretor de Relações com Investidores
brados. A elevação do preço dos insumos a valores superiores ao que o mercado consumidor é capaz de absorver pode
Marcelo Schmid Martins - Contador - CRC- RJ-112341/O – CPF 079.697.057-23
gerar dificuldade na comercialização dos imóveis e a consequente diminuição da rentabilidade dos empreendimentos.
Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços por parte das construtoras contratadas pelas investidas podem
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
ter um efeito adverso e sujeitar estas à imposição de responsabilidade civil e prejuízos financeiros, colocando em risco
a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. A utilização de mão de obra terceirizada por parte Na qualidade de diretores da MONTEIRO ARANHA S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ sob o nº 33.102.476/0001das investidas implica a assunção de contingências de natureza trabalhista e previdenciária por solidariedade, podendo 92, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon,
gerar prejuízos financeiros ou de imagem e colocar em risco a rentabilidade dos empreendimentos. Adicionalmente, CEP 22430-060, declaramos que revimos, discutimos e concordamos com as Demonstrações Financeiras da Compao setor depende de serviços públicos, em especial os de água e energia elétrica, e de uma vasta cadeia de produtos,
nhia referente ao exercício social findo em 31/12/2019, assim como com as opiniões expressas no parecer da Ernest
serviços e outros fatores inerentes ao mercado imobiliário, fazendo com que qualquer diminuição ou interrupção desses
& Young Auditores Independentes S.S., e autorizamos sua divulgação aos acionistas.
possam causar dificuldades ou prejuízos financeiros, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.
dos empreendimentos. A atividade imobiliária está sujeita à legislação vigente, dependendo de autorizações e licenças
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho
exigidas no que diz respeito à construção, uso do solo, proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, proteção ao
consumidor e outros, que afetam as atividades de aquisição de terrenos, incorporação e construção. A impossibilidade Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
de obter tais autorizações e licenças, ou a ocorrência de atrasos na sua obtenção, podem causar prejuízos financeiros
e colocar em risco a realização ou a rentabilidade dos empreendimentos. Na hipótese de eventual descumprimento da
REVISÃO ANUAL DO ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2022
legislação vigente é possível que ocorram sanções administrativas, tais como imposição de multas, embargo de obras,
cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além de outras penalidades civis e criminais, colocando em De acordo com o previsto no artigo 196, §2º da Lei 6404/76, com a redação dada pela Lei nº 10.303 de 31.10.2001,
risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. O mercado imobiliário está sujeito também a a Administração da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”) vem apresentar a presente proposta de revisão anual do
mudanças nas regulamentações relativas à edificação e ao zoneamento. Mudanças de regulamentações relativas à Orçamento de Capital. A revisão do Orçamento de Capital para o período 2018 a 2022, devidamente aprovado em
edificação e ao zoneamento, antes ou durante a execução do projeto imobiliário, podem causar prejuízos financeiros, reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 25 de março de 2020, totaliza o montante de R$ 350 milhões,
colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. Esses riscos podem gerar pre- assim distribuídos: (i) R$ 185 milhões para investimentos em participações em sociedades, (ii) R$ 110 milhões para
juízos substanciais para a Companhia, na medida em que coloca em risco a capacidade da investida em pagar suas fundos de investimentos, (iii) R$ 25 milhões para investimentos em renda fixa de longo prazo e/ou baixa liquidez, e
obrigações e distribuir dividendos, podendo, inclusive, obrigar a Companhia a responder solidariamente pelas obrigações (iv) R$ 30 milhões para investimentos em projetos diversos. Estes investimentos terão como fonte, os lucros retidos na
financeiras e eventuais processos nas esferas criminal, cível e trabalhista das investidas. 22.2. Risco de liquidez e Reserva para Investimentos, nos termos deste orçamento de capital, no art. 196 da Lei nº 6.404, de 1976, no montante
de crédito: O risco de liquidez é o risco da Companhia não cumprir suas obrigações. Tendo em vista que os saldos de total de R$ 282 milhões, recursos próprios no montante de R$ 40 milhões e recursos de terceiros no montante de
caixa, de equivalentes de caixa, aplicações financeiras e demais créditos são superiores às obrigações contraídas, a R$ 28 milhões.

www.monteiroaranha.com.br

Monitor Mercantil n Sexta-feira, 3 de abril de 2020

Financeiro

21

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Monteiro Aranha S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), aplicáveis às entidades de incorporação
imobiliária no Brasil registradas na CVM: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Monteiro Aranha S.A., (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 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 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, individual e consolidada, da Monteiro Aranha S.A. em 31/12/2019, 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),
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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. Ênfase: Conforme descrito na Nota 2.1, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos
relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular/CVM/SNC/
SEP nº 02/2018 sobre a aplicação do NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse
assunto. 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 individuais e consolidadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos. Para o 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 individuais e consolidadas”, 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 o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Avaliação de influência significativa nas investidas Klabin S.A. e Ultrapar Participações S.A.: Conforme divulgado na Nota 13, A
Monteiro Aranha S.A. detém 6,65% da Klabin S.A. (“Klabin”) e 4,20% da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”), percentuais inferiores aos destacados pelo CPC 18 - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto e no IAS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures como indicadores de influência
significativa em uma investida. Por esse motivo a Administração precisa exercer julgamento e buscar outros indicativos
para determinar a existência dessa influência significativa nas duas investidas que suporte a consequente aplicação
do método de equivalência patrimonial para valorização desses investimentos. A existência de influência significativa
por investidor geralmente pode ser evidenciada por uma ou mais das seguintes formas: (a) representação no conselho
de Administração ou na diretoria da investida; (b) participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em
decisões sobre dividendos e outras distribuições; (c) operações materiais entre o investidor e a investida; (d) intercâmbio de diretores ou gerentes; e (e) fornecimento de informação técnica essencial. O saldo de investimento que a
Companhia possui nas duas investidas perfazem o montante de R$800.101 mil na controladora e no consolidado que
representam 48,33% do ativo individual e 46,92% ativo consolidado da Companhia em 31/12/2019. Adicionalmente,
durante o ano de 2019 a Companhia registrou o montante R$60.902 mil e R$60.954 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, relativo à receita de equivalência patrimonial advinda do resultado apurado pelas duas investidas. A avaliação da influência significativa nos investimentos que a Companhia possui na Klabin e Ultrapar foi avaliado como um dos principais assuntos de auditoria considerando a magnitude dos valores envolvidos, o percentual de
participação abaixo de 20% que a Companhia possui nas duas investidas e o fato do processo de avaliação da influência significativa nesses casos envolver a avaliação de outros aspectos qualitativos e de julgamento com utilização
de informações subjetivas. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros: (i) procedimentos de indagação aos representantes da Companhia no Conselho de Administração das
duas investidas; (ii) avaliação da assiduidade nas reuniões do Conselho de Administração dos representantes da
Companhia nas duas investidas; (iii) inspeção do acordo de acionistas das investidas que evidenciam como serão a
distribuição das cadeiras no Conselho de Administração; e (iv) revisão da adequação das divulgações efetuadas pela
Companhia sobre as premissas utilizadas para determinação da influência significativa nas investidas. Baseados no
resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos aceitáveis as políticas de reconhecimento dos investimentos nas investidas Klabin e Ultrapar pelo método da
equivalência patrimonial mediante existência de influência significativa por parte da Administração nas investidas para
suportar os julgamentos, estimativas e informações incluídas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do
valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 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, essas demonstrações
do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto. 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 e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas:
A Administração da Companhia 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), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM,
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. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 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 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 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 individuais e consolidadas, 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 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 individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e
se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos 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 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, 25 de março de 2020.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.
Roberto Martorelli
CRC-2SP015199/O-6
Contador CRC-1RJ106103/O-0
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PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO
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VINCI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 - Em Milhares de Reais
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Ativo Circulante
4.014
4.965
Disponibilidades
30
77
Títulos e Valores Mobiliários
4
3.982
4.886
Carteira Própria
3.982
4.886
Outros Créditos
5
2
2
Diversos
2
2
Permanente
98
116
Imobilizado
6
98
116
Outras Imobilizações de Uso
186
186
( - ) Depreciações Acumuladas
(88)
(70)
Total Do Ativo
4.112
5.081
Passivo
31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante
215
1.888
Outras Obrigações
7
215
1.888
Sociais e Estatutarias
170
811
Fiscais e Previdenciárias
23
808
Diversas
22
269
Patrimônio Líquido
3.897
3.193
Capital
8
6.125
2.785
De Domiciliados no País
6.125
2.785
Reserva de Lucros
408
Prejuízos Acumulados
(2.228)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
4.112
5.081
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios em
31/12/2018 e 31/12/2017 - (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
1. Contexto Operacional: A Vinci Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (“Distribuidora”) foi constituída em 07 de abril de 2014 e teve autorização
para funcionamento concedida pelo do Banco Central do Brasil (BACEN) em 25
de agosto de 2014, porém suas atividades iniciaram somente em fevereiro de
2015. A Distribuidora tem como objetivo social subscrever, isoladamente ou em
consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores
mobiliários para revenda; intermediar oferta pública e distribuição de títulos e
valores mobiliários no mercado; compra e vender títulos e valores mobiliários, por
conta própria e de terceiros; encarregar-se da administração de carteiras e da
custódia de títulos e valores mobiliários; incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores
mobiliários; exercer funções de agente fiduciário; instituir, organizar e administrar
fundos e clubes de investimento; constituir sociedades de investimento – capital
estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários;
realizar operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM); realizar operações compromissadas; realizar
operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta
própria e de terceiros; operar em bolsas de mercadorias e de futuros; prestar
serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações
e atividades no mercado financeiro e de capitais; e exercer outras atividades
expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil (BACEN)
e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) . A Distribuidora encontra-se em processo de descontinuidade de suas atividades operacionais. A Diretoria está
avaliando os procedimentos necessários para término de suas operações, com
a expectativa em solicitar junto ao BACEN o encerramento de suas atividades
como instituição financeira durante o exercício de 2020. 2. Apresentação das
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas
e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil
(BACEN) e em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF) e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As demonstrações
financeiras foram preparadas com o pressuposto de que a Distribuidora não terá
continuidade operacional, ou seja, seus ativos e passivos estão registrados pelo
valor de liquidação. As práticas contábeis adotadas no Brasil incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, que incorporam os dispositivos das Leis
11.638/07 e 11.941/09, conjugadas com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e do órgão regulamentador Banco Central do Brasil (BACEN).
Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo Banco Central do Brasil (BACEN) são os que seguem abaixo e foram considerados na preparação das demonstrações financeiras: • Resolução nº 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos - CPC 01 (R1); • Resolução nº 3.604/08 - Demonstração dos
Fluxos de Caixa - CPC 03 (R2); • Resolução nº 3.750/09 - Divulgação de Partes
Relacionadas - CPC 05 (R1); • Resolução nº 3.823/09 - Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes - CPC 25; • Resolução nº 3.973/11 - Evento
Subsequente - CPC 24; • Resolução nº 3.989/11 - Pagamento Baseado 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 - CPC 00 (R1); • Resolução nº 4.424/15 - 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. As demonstrações financeiras foram aprovadas
pela diretoria da Distribuidora e autorizadas a serem divulgadas em 30 de março
de 2020. 3. Principais Práticas Contábeis: 3.1 Apuração do Resultado- O
regime contábil de apuração do resultado é o de competência. 3.2 Caixa e equivalentes de caixa- Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e
equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades em moeda
nacional e aplicações em renda fixa de liquidez com conversibilidade imediata ou
cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior
a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são
utilizados pela Distribuidora para gerenciamento de seus compromissos de
curto prazo. 3.3 Títulos e valores mobiliários- A carteira de títulos e valores
mobiliários está demonstrada pelos critérios de registro e avaliação contábeis a
seguir: i. Títulos para negociação; ii. Títulos disponíveis para venda; iii. Títulos
mantidos até o vencimento. Na categoria “para negociação” estão registrados os
títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. Na categoria “mantidos até o vencimento”, estão aqueles
para os quais existem intenção e capacidade da Distribuidora de mantê-los em
carteira até o vencimento. Na categoria “disponíveis para venda”, estão registrados os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias i e iii.
Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias i e ii estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até as datas
dos balanços, calculados “pro rata” dia, ajustados ao valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalorização decorrentes de tal ajuste em contrapartida a: a) Adequada conta de receita ou despesa no resultado do período,
quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos
para negociação. b) Conta destacada do patrimônio líquido, líquida dos efeitos
tributários, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados na categoria “disponíveis para venda”. Os ajustes ao valor de mercado realizados na venda
desses títulos são transferidos para o resultado do semestre/exercício. Os títulos
e valores mobiliários classificados na categoria “mantidos até o vencimento”
estão demonstrados pelo valor de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos
até as datas dos balanços, calculados “pro rata” dia. As perdas de caráter permanente no valor de realização dos títulos e valores mobiliários classificados nas
categorias “disponíveis para venda” e “mantidos até o vencimento” são reconhecidas no resultado do semestre/exercício. Através das circulares n° 3.068, de 8
de novembro de 2001 e nº 3.082, de 30 de janeiro de 2002, o Banco Central do
Brasil (BACEN) estabeleceu novos critérios de avaliação e classificação contábil
dos Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, os quais
estão sendo aplicados nesta demonstração financeira. 3.4 Imobilizado- Estão
demonstrados pelo custo de aquisição, que se aproximam ao valor de liquidação,
e são depreciados pelo método linear com base em taxas anuais que contemplam
a vida útil econômica dos bens, sendo: • móveis e equipamentos de uso - 10%
a.a.; • equipamento de processamento de dados - 20% a.a.; • instalações e
benfeitorias em imóveis de terceiros – 9,84% a.a., calculado conforme prazo
definido em contrato de aluguel firmado. Os itens do ativo imobilizado são baixados quando vendidos 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 líquido da venda e o valor residual do ativo) são reconhecidos no resultado do período em que o ativo for baixado. 3.5 Imposto de renda e contribuição social- A provisão para imposto de
renda, quando aplicável, é constituída com base no lucro real tributável à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável que exceder R$
240 por ano. A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 20%,
ajustado na forma da legislação em vigor. 3.6 Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes- Demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, os encargos e as variações monetárias ou
cambiais auferidos e/ou incorridos até as datas dos balanços, calculados “pro
rata” dia e, quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos
ao seu valor de mercado ou de realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em
até 12 meses são classificados no ativo e passivo circulante, respectivamente.
3.7 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais- As práticas contábeis
para reconhecimento, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes e das obrigações legais estão de acordo com a Resolução nº 3.823/09 e estão
listadas a seguir: • Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos
contingentes com êxitos prováveis são divulgados em nota explicativa; • Passivos
contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas, pelos consultores jurídicos, como prováveis e os montantes envolvidos possam ser mensuráveis com segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas
possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes
avaliados como perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; e •
Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de perda. 3.8 Julgamentos e estimativas- A
preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por
parte da administração, impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre
receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da
administração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de
eventos futuros, os montantes reais podem diferir dessas estimativas. Ativos e
passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos e outras avaliações similares.
4. Títulos e Valores Mobiliários:
Quanti- 31/12/
Quanti- 31/12/
Carteira própria
dade
2019
dade 2018
Bradesco FI Referenciado DI Federal 335.890,38 3.982 435.904,42 4.886
3.982
4.886
O Bradesco FI Referenciado DI Federal é valorizado de acordo com o valor
diário das cotas informadas pelo seu administrador Banco Bradesco S.A., tem
liquidez diária.

CNPJ nº 21.112.244/0001-36
Demonstração do Resultado dos Exercícios em 31/12/2019 e 2018 e
e 2º Semestre de 2019 e 2018 - Em milhares de reais, exceto quando indicado
2º Se- 2º Semestre mestre 31/12/ 31/12/
2019
2018
2019 2018
Receitas de Intermediação Financeira
108
177
181
483
Result. de Oper. com Títulos e Val. mobiliários
108
177
181
483
Despesas De Intermediação Financeira
(65)
(65)
Prejuízo com Títulos de Renda Variável
(65)
(65)
Resultado Bruto da Intermediação
Financeira
108
112
181
418
Outras Receitas /Desp. Operacionais
(611) (1.392) (2.647) 3.568
Receita de Prestação de Serviços (Nota 9)
- 1.686
- 12.537
Despesas de Pessoal
(270)
(579) (734) (3.591)
Outras Despesas Administrativas (Nota 10)
(317) (2.324) (1.868) (4.749)
Despesas Tributárias
(24)
(180)
(75) (984)
Outras Receitas Operacionais
5
30
355
Resultado Operacional
(503) (1.280) (2.466) 3.986
Resultado Antes da Tributação Sobre
o Lucro
(503) (1.280) (2.466) 3.986
IR e Contribuição Social (Nota 11)
905
- (1.557)
Provisão Para Imposto de Renda
507
- (841)
Provisão Para Contribuição Social
398
- (716)
Participações Estatutárias no Lucro
(170)
(811) (170) (811)
Lucro Líquido (Prej.) do Exerc./Período
(673) (1.186) (2.636) 1.618
Quantidade de Lote de Mil Cotas:
6.125 2.785 6.125 2.785
Prejuízo por Lote de Mil Cotas - R$
(109,88) (425,85) (430,37) 580,97

5. Outros Créditos
Diversos
Adiantamentos diversos
Outros Impostos e Contrib. a Compensar

31/12/2019 31/12/2018
1
1
1
1
2
2
6. Imobilizado de Uso: Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
e 2018, o imobilizado de uso teve as seguintes movimentações:
Saldo em Adições no Saldo em
Eventos
12/2018
período 12/2019
Instalações
183
183
(-) Depreciação instalações
(69)
(18)
(87)
Sistema de comunicação
Equipamentos
3
3
(-) Depreciação sistema de comunicação
(1)
(1)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019
116
(18)
98
Saldo em Adições no Saldos em
Eventos
12/2017
período
12/2018
Instalações
183
183
(-) Depreciação instalações
(51)
(18)
(69)
Sistema de comunicação
Equipamentos
3
3
(-) Depreciação sistema de comunicação
(1)
(1)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
134
(18)
116
Os valores se aproximam aos valores de mercado. 7. Outras Obrigações: As
outras obrigações são compostas da seguinte forma:
31/12/2019 31/12/2018
Participação nos lucros para funcionários
170
811
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social
754
Impostos retidos
1
Impostos s/ salários
22
51
Impostos s/faturamento
1
2
Despesas de pessoal
22
79
Aluguel
190
215
1.888
8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 8.1 Capital social- Em 29 de julho de 2019 foi aprovada pelos sócios a 10ª alteração do Contrato Social, deliberando o aumento de
capital no valor de R$3.339.820 mil, e em 08 de novembro de 2019 foi aprovado
pelo Banco Central. Desta forma, após a conclusão do processo pelo Banco
Central, o Capital Social antes representado por 2.785.400 (Dois milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais) passou a ser representado pelo
valor de R$6.125.220,00 (Seis milhões e cento e vinte e cinco mil e duzentos e
vinte reais) com 6.125.220 (Seis milhões e cento e vinte e cinco mil e duzentos e
vinte) cotas com valor nominal de R$1,00. Apesar da Vinci DTVM se encontrar
em processo de descontinuidade de suas atividades operacionais, o aumento
de capital tem como objetivo atender aos limites regulamentares exigidos para
suficiência de capital. 8.2 Reservas- A Reserva legal é constituída à alíquota
de 5% do lucro líquido, antes de qualquer outra destinação, limitada a 20% do
capital social. 8.3 Distribuição de lucros: Os acionistas têm direito a dividendos
mínimos de 25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado nos termos do artigo
202 da Lei nº 6.404/76. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não foi
constituída provisão para distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. 9. Receitas de Serviços: São compostas exclusivamente de comissão de
colocação de fundos de investimento, e no semestre e exercício findos em 31
de dezembro de 2018 são demonstradas pelo valor de R$ 1.686 e R$ 12.537.
Conforme informado na nota de contexto operacional, em função do processo de
descontinuidade operacional de suas atividades, no semestre e exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 não foram prestados serviços s/ colocação de títulos.
10. Outras Despesas Operacionais:
2º Se- 2º Semestre mestre 31/12/ 31/12/
Outras despesas administrativas
2019 2018 2019 2018
Despesas de energia
77
61
137
Despesas de aluguéis
- 1349 811 2.693
Despesas de processamento de dados
2
67
46
134
Despesas de promoções e relações públicas
8
34 112
335
Despesas de publicações
24
6
17
15
Despesas de publicações e propaganda
21
47
43
Despesas de serviços do sistema financeiro
65
231 329
474
Despesa de serviços de terceiros
20
19
Despesas de serviços técnicos
121
290 225
392
Despesas de transporte
2
1
3
10
Despesas de viagem no país
55
96 120
257
Despesas de depreciação
9
9
18
18
Outras despesas administrativas
31
123
79
212
317 2.324 1.868 4.749
11. Imposto de Renda e Contribuição Social:
31/12/2019
31/12/2018
Impos- Contri- Impos- Contrito de buição to de buição
Renda Social Renda Social
Lucro (prej.) antes dos impostos e participações
(2.466) (2.466) 3.986 3.986
(-) Participações de empregados no lucro
(170) (170) (811) (811)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social
(2.636) (2.636) 3.175 3.175
Adições e exclusões:
Diferenças permanentes
404
404
Base de cálculo de IR e contribuição social
- 3.579 3.579
Alíquota nominal
15%
20%
15% 20%
Imp. de renda e contribuição social - corrente
537
716
Imp. de renda e contribuição social - diferido
(395) (527)
Base de cálculo para imposto adicional
- 3.339
Alíquota nominal
10%
10%
Imposto de renda adicional
334
Imposto de renda adicional – diferido
(264)
(-) Deduções conforme Leis: 6.321/76,
8.313/91, 8.69/90 e 11.438/06.
(30)
Imposto de renda e contribuição diferidos
sobre prejuízos fiscais não constituídos
(659) (527)
Imposto de renda e contribuição social
841
716
Alíquota efetiva (em %)
26% 22%

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2019 e 2018 - Em Milhares de Reais
2º Se- 2º Semes- mestre
tre 31/12/ 31/12/
Nota 2019 2018 2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período
(673) (1.186) (2.636) 1.618
Mais: Prejuízo com Tít. de Renda Variável 6
65
65
Mais: Depreciação
9
9
18
18
Lucro Líquido (Prejuízo) Ajustado
(664) (1.112) (2.618) 1.701
Variação de Ativos e Passivos:
Aumento/Redução em Outros Créditos
5
6 1.721
- 1.714
Aumento Em Outras Obrigações
7
154 (941) (1.672) (6.392)
Aumento/Redução de Tít. e Valores
Mobiliários
760
718
Caixa Líq. Proveniente das (Consumido nas) Atividades Operacionais
(504)
428 (4.290) (2.259)
Fluxo de Caixa das Atividades de
Investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de
Financiamento
Integralização de Capital
7.000
- 3.340
Redução de Capital
7 (3.500)
- (3.500)
Dividendos
- (2.500)
Caixa Líq. Proveniente das (Consumido nas) Atividades de Financiamento
7.007 (3.500) 3.340 (6.000)
Aumento (Reduçâo) Líquido de Caixa
e Equivalentes de Caixa
6.503 (3.072) (950) (8.259)
Disponibilidades no Início do Exerc./
Semestre
1.178 8.035 4.964 13.222
Disponibilidades no Fim do Exercício/
Semestre
4.014 4.963 4.014 4.963
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2019 e 2018 Em Milhares de Reais
Ajuste
Rede Avaserva Re- liação
Esta- serva Patritutária Legal monial
97 311
- (311)
-

Capital
Eventos
Social
Saldo em 30/06/2019
2.785
Aumento de Capital
Aumento de Capital
3.340
Prejuízo Líquido do Semestre
Saldo em 31/12/2019
6.125
Mutação do Semestre
3.340
Saldo Em 31/12/2018
2.785
Aumento de Capital
3.340
Prejuízo do Exercício
Reversão de Reserva Legal
Reversão de Reserva Estatutária
(97)
Saldo em 31/12/2019
6.125
Mutação do Exercício
3.340
(97) (311)
Saldo em 30/06/2018
6.285 1.119 311
Redução de Capital
(3.500)
Resultado Líq. do Semestre
Reversão de Reserva Estatutária
- (1.022)
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Baixa pela Venda do Ativo
Saldo em 31/12/2018
2.785
97 311
Mutação do Semestre
(3.500) (1.022)
Saldo Em 31/12/2017
6.285 1.119 171
Redução de Capital
(3.500)
Resultado Líq. do Exercício
Reserva Legal
- 140
Reversão de Reserva
Estatutária
- (1.022)
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Baixa pela Venda do Ativo
Distribuição de Dividendos
Saldo em 31/12/2018
2.785
97 311
Mutação do Exercício
(3.500) (1.022) 140

Resultados
Acumulados Total
(1.555) 1.230
- 3.340
(673) (673)
(2.228) 3.897
(673) 2.667
- 3.193
- 3.340
(2.636) (2.636)
311
-

97
- (2.228) 3.897
- (2.228)
704
(60)
164 7.819
- (3.500)
- (1.186) (1.186)
(5)
65
60
(41)
-

1.022
(5)
65
- 3.193
(164) (4.626)
- 7.534
- (3.500)
1.618 1.618
(140)
-

- 1.022
(24)
(24)
65
65
- (2.500) (2.500)
- 3.193
41
- (4.341)

12. Gerenciamento de Risco: 12.1 Risco de mercado- O risco de mercado está
ligado a possibilidade de perda por oscilação de preços e taxas em função dos
descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva
da empresa. A politica da Distribuidora, em termos de exposição ao risco de
mercado é conservadora, com limites definidos e validados pela administração.
Dessa forma, a estrutura de gerenciamento do risco de mercado da empresa
está apta a avaliar e monitorar os riscos associados, garantido a eficiência na
gestão de riscos, controlando ainda o PRE (Patrimônio de Referenda Exigido)
de sua carteira conforme determina a Resolução n° 3.490/07 do Banco Central
do Brasil. O relatório de politicas de risco de mercado está a disposição dos interessados na sede da Distribuidora. 12.2 Risco de crédito- O risco de crédito
é a possibilidade da ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo
tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos
pactuados. A politica de crédito da Distribuidora considera variáveis internas, com
os critérios para avaliação econômico-financeira dos clientes, a evolução e concentração da carteira, a níveis de inadimplência registrados, as taxas de retorno,
a qualidade da carteira; e variáveis externas, como a ambiente econômico e as
taxas de juros. 12.3 Risco de Liquidez- De acordo com a Resolução n° 2.604
do Banco Central do Brasil (BACEN), risco de liquidez é definido com a possível
ocorrência de descasamentos entre a fluxo de recebimentos e pagamentos que
possam afetar a solvência da instituição. Para administrar a liquidez do caixa, são
estabelecidas premissas de alocação de recursos em ativos de elevado grau de
qualidade de liquidez, que são acompanhados diariamente pela área de risco e
pela tesouraria. Esse controle também contempla a análise de eventuais descasamentos no empo entre ativos e passivos e consequentes ajustes necessários
para sua adequação. 12.4 Risco operacional- Conforme Resolução n° 3.380/06,
a Distribuidora deve dispor de estrutura de gerenciamento de risco operacional,
capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados
as suas atividades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas
e sistemas ou eventos externas. A Distribuidora desenvolve permanentemente
políticas, sistemas e controles internos para a mitigação e controle de possíveis
perdas advindas da exposição de riscos inerente as suas atividades, com um
conjunto de processos e rotinas adequados as suas modalidades operacionais,
visando monitorar, controlar e assegurar o cumprimento das regras e normas
aplicáveis para que práticas inadequadas não comprometam a condição dos
negócios e acarretem perdas financeiras. O relatório de risco operacional está a
disposição dos interessados na sede da Distribuidora. 13. Acordo da Basiléia
– Limite Operacional: O limite operacional foi definido pelo Comitê de Basiléia
que recomenda a relação mínima de 9,25% entre o Patrimônio de Referência
(PR) e os riscos ponderados conforme regulamentação em vigor (Patrimônio de
Referência Exigido - PRE). No Brasil, a relação mínima exigida é dada pelo fator
F, que de acordo com a Resolução do CMN nº 3.490, de 29 de agosto de 2007,
e Circular do BC n° 3.360, de 12 de setembro de 2007, deve ser de 11% para
as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil (BACEN), exceto cooperativas de crédito não filiadas a
cooperativas centrais de crédito. Posteriormente, através da Resolução do Bacen no. 4.193, de 1º de março de 2013, o Bacen determinou que o requerimento
mínimo de capital mínimo convirja paulatinamente, dos 11% para 8%. Em 31 de
dezembro de 2019 o requerimento mínimo era de 8,00%. O Índice de Basiléia em
31 de dezembro de 2019 foi de 14,17%. A DIRETORIA. Contador: Wellington
Ribeiro da Cruz - CPF: 044.304.747/29 - CRC/RJ-116676/0-1

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: Aos Administradores e Acionistas Vinci Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Vinci 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
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 Vinci 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 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 financeiras”. Somos independentes em relação à Distribuidora, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Contabilidade em pressuposto que não o de continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota 1 às demonstrações
financeiras, que se refere à intenção dos diretores em liquidar os ativos restantes da Distribuidora após a data do balanço, sujeito à aprovação dos acionistas que se
reunirão em assembleia geral e do Banco Central do Brasil. As demonstrações financeiras foram, portanto, preparadas com o pressuposto de que a Distribuidora não
terá continuidade operacional. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Distribuidora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança 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 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 Distribuidora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 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. Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. PricewaterhouseCoopers
- Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5. Claudia Eliza Medeiros de Miranda - Contadora CRC 1RJ087128/O-0.
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OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32
Bovespa: OSXB3

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
No âmbito financeiro da Companhia, o foco continua a ser o apoio à Porto do Açu Operações S.A. (“PdA”) na prospecção de novos clientes para locação de sua área no Porto do Açu. Ao longo do ano de 2019, a Administração da Companhia apresentou
informações e prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes interessadas de forma a demonstrar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (“Plano”). No âmbito operacional, vale ressaltar que a Companhia celebrou com o Consórcio Dome
Serviços Integrados um novo aditivo em 24.06.2019 com o objetivo de expandir novamente a referida área onde irá desenvolver atividade de Spoolbase entre outras. Vale ressaltar que continua em vigor o acordo de standstill celebrado entre a Companhia
e suas controladas, OSX CN e OSX Serviços Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial com a PdA. Nos termos do acordo, a PdA concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir das referidas empresas quaisquer obrigações pecuniárias,
vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante à PdA, incluindo, dentre outras, os aluguéis vencidos e vincendos que passariam a ser devidos pela OSX CN à PdA, a partir do mês de setembro de 2018, em relação à área no Porto do Açu. Ressaltese que o principal desafio da Companhia continua sendo a equalização de suas receitas em contrapartida das obrigações geradas para manutenção do seu Plano. A PdA continua responsável pelo Contrato de Gestão de Área, a fim de se obter novos
clientes, objetivando a geração de recursos para que a Companhia tenha condições de saldar seus compromissos financeiros junto aos credores do Plano de Recuperação Judicial. Ademais, a Companhia requereu, em 27.06.2019, nos autos do processo de
recuperação judicial, pedido de prorrogação do regime especial de RJ, por mais 180 (cento e oitenta) dias, para a discussão com a Porto do Açu e demais credores acerca do modelo de gestão e aproveitamento da Área da OSX. Em 25.07.2019, a Porto do
Açu também apresentou manifestação em resposta à petição da OSX concordando com a prorrogação da RJ. Sem prejuízo do acima explicitado, cumpre salientar que a Companhia está envidando todos os esforços necessários para estabelecer os principais
pilares que irão nortear o novo plano de negócios da Empresa, com vistas a reestruturar seus compromissos financeiros e gerar novas oportunidades de investimento. Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de
07 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que nesta data estão sendo apresentadas as demonstrações contábeis relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2019, bem como o Relatório da BKR Lopes, Machado Auditores Independentes.

Balanços Patrimoniais
Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Ativo

Nota

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

958

759

1.115

890

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

Clientes

5

–

–

7.020

3.671

60

57

3.895

3.900

Despesas antecipadas

235

370

585

721

Depósitos judiciais

124

125

1.823

1.191

1.377

1.311

14.438

10.373

Adiantamentos diversos

Total do ativo circulante
Não circulante
Partes relacionadas

17

125.661

118.673

–

–

Tributos a recuperar

6

37.896

38.275

42.106

47.006

2

–

387

370

163.559

156.948

42.493

47.376

Outras contas a receber
Investimentos

8

1.507

Propriedade para investimento

10

–

Imobilizado

9

45

Intangível

11

–

Total de ativo não circulante

165.111

Total do ativo

166.488

Nota
21

2.795

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
12.013
9.060
12.013
9.060

(1.642)
(33)

(691)
(840)

(19.039)
(14.440)

(75.211)
(1.374)

–
–
(1.675)
(557.840)

–
–
(1.531)
(418.868)

(188.712)
–
(222.191)
(626)

936
736
(74.913)
(1.078)

(559.255)

(420.399)

(210.804)

(66.931)

1.423
2.417
2.471
(9.721)
(9.231)
(356.328)
5
441
(3.962)
(8.293)
(6.373)
(357.819)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(567.548)
(426.772)
(568.623)
Imposto de renda e contribuição social corrente
7
–
–
(5)
–
–
–
Imposto de renda e contribuição social diferido
7
(567.548)
(426.772)
(568.628)
Prejuízo líquido do período
Atribuído aos acionistas não controladores
–
–
(1.080)
Atribuído aos acionistas controladores
(567.548)
(426.772)
(567.548)
Prejuízo do período básico e diluído por ação em R$
20
(180,29)
(135,57)
(180,63)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2.618
(343.561)
(19.365)
(360.308)
(427.239)
(18)
(318)
(427.575)
(803)
(426.772)
(135,57)

Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes do resultado financeiro e dos
tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida

10
8
23

11
17

13
15
16
11
17
8
18

19.a
19.c

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

54.730
2.821
1.059
–
–
282.615
–
341.225

50.606
2.788
585
–
–
271.453
3
325.435

237.303
26.646
1.150
15.263
80.165
159.670
14
520.211

211.846
24.447
695
13.149
–
159.298
7
409.442

23.567
–
–
–
–
10.010

23.392
–
–
–
–
10.010

1.010.972
1.383.615
2.924.378
29.415
397.716
21.545

984.220
1.258.873
2.758.108
29.415
–
21.545

4.263.129
103.749
–
4.400.455

3.704.931
103.355
–
3.841.688

–
252.312
55.343
6.075.296

–
246.080
47.334
5.345.575

35.264
(81.057)
1.705.678
(6.235.077)
(4.575.192)
–
(4.575.192)
166.488

35.264
(81.057)

35.264
(81.057)

1.706.128
1.705.678
(5.667.529) (6.235.077)
(4.007.194) (4.575.192)
–
(8.256)
(4.007.194) (4.583.448)
159.929
2.012.059

1.706.128
(5.667.529)
(4.007.194)
(7.176)
(4.014.370)
1.740.647

35.264
(81.057)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Controladora
31/12/2019 31/12/2018
260
–
260
–

22
11 e 22

13
14
12

Patrimônio líquido
Capital social
–
1.489.914
1.678.626
(-) Custo emissão de ações
Ajustes acumulados na conversão de moeda
78
1.037
1.477
estrangeira
Prejuízos acumulados
–
462.013
–
Total patrimônio líquido
158.618
1.997.621
1.730.274
Participações de acionistas não controladores
159.929
2.012.059
1.740.647 Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2.164

1.592

Demonstrações dos Resultados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações)

Receita de venda de bens e/ou serviços
Resultado bruto
Despesas operacionais
Administrativas e gerais
Despesas com depreciação e amortização
Avaliação ao valor justo de propriedade para
investimentos
Outras despesas e receitas

Controladora
Nota 31/12/2019 31/12/2018

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais
Obrigações sociais e trabalhistas
Adiantamento de clientes
Direito de uso do Porto do Açu
Partes relacionadas extraconcursais
Outros
Total do circulante
Não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos extraconcursais
Debêntures
Tributos diferidos
Direito de uso do Porto do Açu
Partes relacionadas concursais
Provisão para investimento com patrimônio
líquido negativo
Provisão para contingência
Fiança

Demonstrações de Resultados Abrangentes
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
(567.548)
(426.772)
(568.628)
(427.575)
(450)
(2.071)
(450)
(2.071)
(567.998)
(428.843)
(569.078)
(429.646)

Nota
Prejuízo do período
Ajustes acumulados de conversão de moeda estrangeira 19.e
Total do resultado abrangente
Total do resultado abrangente atribuído a:
Participação dos acionistas não controladores
(1.080)
Participação dos acionistas controladores
(567.998)
(428.843)
(567.998)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(803)
(428.843)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa
das atividades operacionais
Depreciação e amortização
Impairment
Resultado de equivalência patrimonial
Participação de acionistas não controladores
Despesas de Juros sobre dívidas financeiras

Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
(567.548)
(426.772)
(568.628)
(427.575)
33
–
557.840
–
–
(9.675)

840
–
418.868
–
–
(7.064)

14.440
188.712
626
(1.080)
293.972
(71.958)

Variações nos ativos e passivos
Redução de depósitos judiciais
–
(9)
(632)
Aumento de clientes
–
–
(3.349)
Aumento (redução) em adiantamentos diversos
(3)
(3)
5
Aumento em outras contas a receber
(2)
–
(17)
Aumento (redução) em tributos a recuperar
379
(452)
4.900
Redução (aumento) em despesas antecipadas
135
(87)
136
Aumento em obrigações sociais e trabalhistas
474
177
455
Aumento em fornecedores
4.299
23.187
52.209
Redução (aumento) em obrigações fiscais
34
(11.304)
2.199
Redução em adiantamento de clientes
–
–
2.114
Aumento em provisão para contingências
391
–
6.232
–
11.281
8.009
Aumento em outros passivos
5.707
22.790
72.278
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
–
–
–
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
(3.968)
15.726
303
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Movimentação do investimento
443
1.625
–
(6.988)
(26.000)
–
Créditos concedidos a pessoas ligadas
(6.545)
(24.375)
–
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
11.162
11.440
372
Débitos com pessoas ligadas assumidos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
11.162
11.440
372
financiamentos
Efeito de conversão de moeda sobre o caixa e equivalentes
de caixa
(450)
(2.071)
(450)
199
720
225
Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa
Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa
759
39
890
No início do período
958
759
1.115
No fim do período
199
720
225
Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.374
(936)
1.078
(803)
287.856
(139.006)
(679)
(1.147)
(96)
–
1.290
(44)
159
118.319
(112.556)
1.191
–
132.268
138.705
–
(301)
–
–
–
1.356
1.356
(2.071)
(1.016)
1.906
890
(1.016)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Saldos em 1º de janeiro de 2018
Redução de Capital Social com prejuízos acumulados
Ajustes acumulados de conversão
Prejuízo do período
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 1º de janeiro de 2019
Ajustes acumulafdos de conversão
Prejuizo do período
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Nota
19.e

19.e

Capital
social
3.886.187
(3.850.923)
–
–
35.264
35.264
–
–
35.264

(–) Custo na
Ajustes de
emissão
Reserva
conversão de
Prejuízos
de ações
de capital moeda estrangeira
acumulados
(81.057)
–
1.708.199
(9.091.680)
–
–
–
3.850.923
–
–
(2.071)
–
–
–
–
(426.772)
(81.057)
–
1.706.128
(5.667.529)
(81.057)
–
1.706.128
(5.667.529)
–
–
(450)
–
–
–
–
(567.548)
(81.057)
–
1.705.678
(6.235.077)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Valores Adicionados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Receitas
Receita de venda de bens e/ou serviços (bruta de impostos)
Perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa
Insumos adquiridos de terceiros
Despesas relativas à perda/ganho na baixa de ativos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado bruto
Retenções
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras receitas - aluguel
Valor adicionado total a distribuir

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
287
–
287

–
–
–

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
13.237
–
13.237

9.610
–
9.610

–
(774)
(774)
(487)

–
(252)
(252)
(252)

(188.712)
(8.348)
(197.060)
(183.823)

936
(27.247)
(26.311)
(16.701)

(33)
(33)
(520)

(840)
(840)
(1.092)

(14.440)
(14.440)
(198.263)

(1.374)
(1.374)
(18.075)

(557.840)
1.423
–
(556.417)
(556.937)

(418.868)
2.416
–
(416.452)
(417.544)

(626)
2.471
(248)
1.597
(196.666)

(1.078)
2.623
(41.197)
(39.652)
(57.727)

Distribuição do valor adicionado
Empregados
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Tributos
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Outras remunerações
Remuneração de capitais próprios
Participação dos acionistas não controladores
Prejuízo líquido do período

Total do
patrimônio
líquido
(3.578.351)
–
(2.071)
(426.772)
(4.007.194)
(4.007.194)
(450)
(567.548)
(4.575.192)

Participação de
acionistas não
controladores
(6.373)
–
–
(803)
(7.176)
(7.176)
–
(1.080)
(8.256)

Total patrimônio líquido
mais adiantamento para
futuro aumento de capital
(3.584.724)
–
(2.071)
(427.575)
(4.014.370)
(4.014.370)
(450)
(568.628)
(4.583.448)

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

672
38
–
710

341
–
–
341

3.890
561
93
4.544

2.885
631
94
3.610

420
–
–
420

284
–
–
284

2.704
553
14
3.271

2.846
531
168
3.545

9.392
89
9.481

8.538
65
8.603

364.051
96
364.147

362.407
286
362.693

–
–
(1.080)
(567.548)
(426.772)
(567.548)
(567.548)
(426.772)
(568.628)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(803)
(426.772)
(427.575)
continua
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OSX Brasil S.A. - Em recuperação judicial Companhia Aberta

| CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32 - Bovespa: OSXB3
OSX
Brasil S.A.
(Brazil)

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado em contrário)
1. Contexto operacional
OSX é uma sociedade anônima de capital aberto, constituída em 3 de setembro de 2007 com sede na cidade do Rio de
Janeiro. Tem como objeto a participação direta ou indireta no capital social de outras sociedades, nacionais ou
estrangeiras, dedicadas ao setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de óleo e gás natural, com atuação
integrada nos segmentos de construção naval, afretamento de unidades de exploração e produção (E&P) e serviços de
operação e manutenção (O&M). Desde março de 2010, a Companhia tem suas ações listadas no segmento Novo Mercado
da BM&FBovespa, sob o código OSXB3. A partir do primeiro semestre de 2016 a OSX se dedicou a alcançar dois
importantes objetivos. Primeiro, desconsolidar o balanço da holding OSX Leasing Group B.V., que engloba a maior parte
das operações internacionais de forma a tornar mais efetiva a avaliação das Demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia. E, segundo, gerar valor, de forma a evidenciar o potencial comercial para a área da OSX
Construção Naval S.A. – Em Recuperação Judicial (“OSX CN”). Cabe destacar que o desenvolvimento da Unidade de
Construção Naval no Açu (UCN Açu), em conjunto com a PdA., em uma área de 3.200.000 metros quadrados, viabilizará
a recuperação da Companhia, assegurando a continuidade de suas operações e a geração de caixa para fazer frente às
suas obrigações concursais e correntes. Processo de recuperação judicial: Durante o segundo semestre de 2013, a
OSX enfrentou um agravamento da sua situação financeira, incluindo o cancelamento de encomendas de unidades que
seriam construídas na UCN Açu e de contratos de afretamento e operação e manutenção de unidades FPSOs e WHPs. Em
outubro daquele ano, a Dommo Energia S.A.(atual denominação de OGX), principal cliente da Companhia, ajuizou na
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, seu pedido de recuperação judicial. No dia 08 de novembro de 2013, em
vista da situação conjuntural da Companhia, que a impedia de honrar o pagamento de obrigações vencidas e com
vencimento no curto prazo, o Conselho de Administração aprovou o pedido de recuperação judicial da OSX, como
instrumento relevante para assegurar a preservação do interesse dos acionistas, empregados e credores, promovendo
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O pedido de recuperação judicial
da OSX, em conjunto com suas subsidiárias OSX CN e OSX Serviços Operacionais Ltda. - Em recuperação judicial (“OSX
Serviços”) (as “Recuperandas”), foi ajuizado em 11 de novembro de 2013, na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro. Em 17 de dezembro de 2014, os Planos de Recuperação Judicial das Recuperandas foram aprovados em
Assembleias Gerais de Credores e, em 19 de dezembro de 2014, o Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do
Rio de Janeiro homologou os três Planos de Recuperação Judicial. A publicação da homologação dos referidos planos
ocorreu no dia 08 de janeiro de 2015. No dia 30 de janeiro de 2015, a Caixa Econômica Federal (Credora Extraconcursal
Anuente) concedeu sua anuência aos termos do Plano de Recuperação Judicial da OSX CN. A obtenção desta anuência
era condição suspensiva para a eficácia e implementação dos Planos de Recuperação Judicial da OSX e da OSX CN.
Durante o último trimestre de 2015, a administração entendeu que o plano estava homologado desde a sua data de
publicação, 08 de janeiro de 2015, passando a executar todas as premissas estabelecidas no plano, tendo como principal
impacto a atualização monetária de todos os credores quirografários. A Companhia já cumpriu com suas obrigações de
pagamentos previstas com os seus credores quirografários, bem como os da sua subsidiaria OSX CN que tiveram
interesse no pagamento de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e a totalidade de créditos dos Credores Quirografários
da OSX Serviços, tudo em conformidade com as obrigações previstas nos respectivos Planos de Recuperação Judicial.
O Plano de recuperação judicial da OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial: Os Planos de Recuperação Judicial
aprovados pelos credores em dezembro de 2014 têm como objetivo permitir que a OSX busque estabelecer a forma de
liquidação das dívidas e a concessão de recursos novos, de forma a viabilizar a manutenção das atividades da Companhia
e das suas subsidiárias OSX CN e OSX Serviços. Abaixo segue uma breve descrição do Plano de Recuperação Judicial da
OSX, sendo que a íntegra dos Planos de Recuperação Judicial aprovados estão disponíveis ao público nos sites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (ri.osx.com.br). Captação de novos recursos. Para recompor o capital de giro
necessário para continuidade de suas atividades, pagamento dos custos de reestruturação, bem como desenvolvimento
de seu plano de negócios, a OSX obteve novos financiamentos junto a seus credores concursais, por meio da emissão de
quatro séries de debêntures (debêntures 1ª Série, das debêntures 3ª Série, das debêntures 5ª Série e as debêntures 6ª
Série) (“novos recursos”). Os recursos concedidos pelos credores financiadores, conforme Nota Explicativa 16 Debêntures, que subscreverem as debêntures 1ª Série, as debêntures 3ª Série, as debêntures 5ª Série e as debêntures 6ª
Série serão amortizados e pagos da seguinte forma, observados os termos e condições estabelecidos na escritura de
emissão de debêntures: Data de vencimento: 10 anos, a contar da data de Emissão das debêntures, renováveis por 10
anos. Amortização programada do valor do principal: o valor nominal unitário das debêntures 1ª Série, das debêntures
3ª Série, das debêntures 5ª Série e das debêntures 6ª Série será integralmente amortizado em uma única parcela, na data
Juros
de vencimento, não havendo qualquer tipo de subordinação entre os detentores dessas debêntures.
remuneratórios: as debêntures 1ª Série, as debêntures 3ª Série, as debêntures 5ª Série e as debêntures 6ª Série farão jus
a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou
Cálculo dos juros
saldo do valor nominal unitário de cada debênture, acrescido de um spread de 2% ao ano.
remuneratórios: a partir da data de emissão das debêntures ou da data de pagamento da remuneração anterior, conforme
o caso. Pagamento dos juros remuneratórios: serão pagos integralmente na data de vencimento, observado que, caso
ocorra a amortização extraordinária das debêntures 1ª Série, das debêntures 3ª Série, das debêntures 5ª Série e das
debêntures 6ª Série, os juros remuneratórios incidentes no período serão pagos juntamente com a parcela do valor
nominal unitário da respectiva Série a ser amortizada extraordinariamente. Reestruturação de dívidas. A reestruturação
das dívidas contraídas perante os credores concursais é indispensável para que a OSX possa alcançar o almejado
soerguimento financeiro e operacional. Tal reestruturação passa pela concessão de prazos e condições especiais de
pagamento para suas obrigações vencidas e vincendas. Os credores concursais que concederam novos recursos à
recuperanda são chamados credores financiadores, e são classificados como credores financiadores os bancos e credores
financiadores em geral. Observadas as condições de elegibilidade, indicadas no Plano de Recuperação Judicial, os
créditos concursais e/ou créditos extraconcursais dos (i) credores financiadores bancos poderão ser utilizados para a
integralização das (i.a) debêntures 2ª Série, caso o respectivo credor financiador banco tenha integralizado debêntures
1ª Série, ou (i.b) debêntures 6ª Série, caso o respectivo credor financiador banco tenha integralizado debêntures 5ª
Série, e (ii) credores financiadores em geral poderão ser utilizados para a integralização das (ii.a) debêntures 4ª Série,
caso o respectivo credor financiador em geral tenha integralizado debêntures 3ª Série, ou (ii.b) debêntures 6ª Série. As
debêntures 2ª Série, as debêntures 4ª Série e as debêntures 6ª Série serão pagas nas seguintes condições: Data de
vencimento: 20 anos a contar da data de emissão das debêntures, renováveis por mais 20 anos, conforme previsto na
Escritura de emissão de debêntures. Amortização programada do valor do principal: o valor nominal unitário das
debêntures 2ª Série, das debêntures 4ª Série, das debêntures 6ª Série será integralmente amortizado em uma única
parcela, na data de vencimento, não havendo qualquer tipo de subordinação entre os detentores dessas debêntures.
Cálculo dos juros remuneratórios: (a) as debêntures 2ª Série e as debêntures 4ª Série farão jus a uma remuneração
equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal
unitário das debêntures 2ª Série ou debêntures 4ª Série; e (b) as debêntures 6ª Série farão jus (b.1) da Data do Pedido até
o 36º mês contado da data de emissão das debêntures (inclusive), a uma remuneração equivalente à variação acumulada
de 100% da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures 6ª Série
acrescido de um spread de 1,80% e (b.2) do 36º mês contado da data de emissão das debêntures (exclusivo) até a data
de vencimento das debêntures, a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI incidente
sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures 6ª Série. Pagamento dos juros
remuneratórios: serão pagos após o 6º ano juntamente com a parcela do valor nominal unitário da respectiva Série a ser
amortizada extraordinariamente. Os créditos dos credores quirografários não financiadores serão pagos da seguinte
forma: Prazo: 25 anos a contar da data de homologação renováveis por 25 anos. Pagamento do principal: será
realizado em uma única parcela no 1º Dia Útil após o 25º Aniversário ou no 1º dia útil após o 50º aniversário, conforme
aplicável. Correção monetária: valor correspondente à variação do IPCA, incidentes a partir da Data de Homologação
(conforme definição da data de homologação constante no plano de recuperação judicial das companhias) sobre o saldo
do principal na data do pedido, nos termos da legislação monetária em vigor. Os créditos quirografários por fiança, aval
ou obrigação solidária foram reestruturados nos termos e condições estabelecidos para os créditos dos credores
quirografários não financiadores. Todos os credores quirografários, com exceção dos credores quirografários por fiança,
aval ou obrigação solidária, optaram pelo recebimento de uma quantia em dinheiro, correspondente a R$80 mil, limitada
ao valor de seu crédito. O valor remanescente de seu crédito, se houver, terá o tratamento previsto acima, conforme
opção do respectivo credor em relação à concessão de novos recursos. Os créditos partes relacionadas do Grupo OSX
serão pagos em 10 parcelas mensais, sem incidência e capitalização de juros, sendo a primeira parcela devida, única e
exclusivamente após o primeiro mês subsequente à quitação de todos os demais créditos concursais e créditos
extraconcursais. As partes poderão oportunamente convencionar forma alternativa de extinção dos créditos partes
relacionadas, inclusive mediante conversão de tais créditos partes relacionadas em capital social da devedora, desde que
sem impacto de caixa e qualquer tipo de desembolso para o Grupo OSX na liquidação de créditos partes relacionadas e
observando a estrutura mais adequada para o Grupo OSX, sob a perspectiva societária, tributária e comercial.
Readequação do plano de negócios da UCN Açu. A OSX está revendo o plano de negócios relativo ao desenvolvimento
da UCN Açu como parte do redimensionamento de suas atividades operacionais e adequação à sua nova realidade,
mantendo, contudo, suas atividades relacionadas à indústria naval. Nesse contexto, permanece em vigor o Contrato de
Gestão de área celebrado com a PdA cujo objetivo é o gerenciamento de forma eficiente da exploração comercial da área
total de 3.200.000 metros quadrados onde está localizada a UCN Açu. Com a gestão desta área pela PdA, a OSX CN
espera viabilizar o desenvolvimento da UCN Açu, assegurando a continuidade de suas operações e a geração de caixa
para fazer frente às suas obrigações concursais e correntes. As receitas auferidas pela OSX CN, incluindo aquelas
decorrentes da exploração da área acima mencionada e os recursos a que faz jus em razão da participação acionária
detida na Integra (“recursos Integra”), deverão, obrigatoriamente, ser depositadas mensalmente em uma conta vinculada
ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (“conta centralizadora”). Os recursos depositados na conta
centralizadora serão transferidos mensalmente para contas vinculadas, para fazer frente às obrigações (“contas
vinculadas”), respeitadas a ordem a descrita no Plano de Recuperação Judicial. Alienação de outros bens do ativo não
circulante. A OSX poderá promover a alienação e oneração de bens que integram seu ativo não circulante, conforme
autorizado expressamente pelo Juízo da Recuperação, observados os limites estabelecidos na lei de falências, no Plano
de Recuperação Judicial e nos demais contratos em vigor celebrados pelo Grupo OSX com os credores não sujeitos à
presente Recuperação Judicial. Reestruturação Societária. A OSX vem promovendo a reestruturação societária do
Grupo OSX, de forma a obter a estrutura societária mais adequada para o desenvolvimento de suas atividades tal como
redimensionadas no contexto da Recuperação Judicial e do seu plano de negócios decorrente da implementação do
Plano, sempre no melhor interesse do Grupo OSX e visando ao sucesso da Recuperação Judicial. Histórico da falência
da OSX Leasing Group B.V.: No dia 22 de dezembro de 2014, a Dommo Energia S.A., atual denominação de OGX
Petróleo e Gás S.A. (“Dommo”) divulgou fato relevante comunicando a obtenção de “decisão judicial em caráter liminar
para reduzir o valor do daily rate do afretamento do FPSO OSX 3, concedida pelo juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Rio de Janeiro, em face de OSX 3 Leasing B.V.(“OSX 3L”), na qualidade de proprietária da embarcação, bem
como de Nordic Trustee Asa (“Nordic”), na qualidade de cessionário de direitos decorrentes do afretamento da
embarcação”. No dia 13 de março de 2015, a Dommo e a OSX 3L acordaram com a suspensão, pelo prazo de 6 (seis)
meses: (i) dos pagamentos devidos pela Dommo à título de contraprestação pelo afretamento da plataforma FPSO OSX
3 e (ii) de certas obrigações previstas nos contratos relacionados ao Afretamento. O prazo da suspensão acordado em 13
de março de 2015 findou-se e a Companhia não atingiu um acordo com os Bondholders da OSX 3L, com o objetivo de
encontrar uma forma de equacionar seus débitos com os primeiros e a solução mais favorável para o FPSO OSX 3. No dia
27 de março de 2015, o Nordic apresentou, na Holanda, pedido de falência das sociedades OSX Leasing Group B.V. (“OSX
LG”), OSX 3 Holdco B.V. e OSX 3 Holding B.V. subsidiárias da Companhia. No tocante à OSX LG, a administração da
Companhia apresentou, perante a justiça da Holanda, um pedido formal de suspensão de pagamentos. O pedido foi
provisoriamente deferido pelo Tribunal. O objetivo dessa suspensão de pagamentos foi permitir que a OSX LG
reestruturasse a sua dívida e/ou apresentasse um plano a seus credores - sob supervisão da justiça holandesa e de um
administrador específico apontado por esta. A suspensão de pagamentos envolveu somente as obrigações da OSX LG.
Em 15 de julho de 2015, o Nordic, na qualidade de agente fiduciário dos detentores de Bonds emitidos pela OSX 3L votou
contra o deferimento definitivo do procedimento de suspensão de pagamentos concedido anteriormente à OSX LG,
resultando na falência da mesma. Por conseguinte, a Companhia passou a não mais deter controle ou influência nesses
negócios. A liquidação dos ativos e passivos está sendo supervisionada pela justiça holandesa e gerida também por um
administrador específico. O “Bare Boat Charter Agreement”, celebrado em 06 de março de 2012 e aditado em 12 de
setembro de 2014 entre OSX 3L, OSX 3 Holding B.V. (em conjunto, “Credor OSX3” e, em conjunto com NewCo,
“Credores”) e a Dommo, cuja totalidade do saldo devedor em relação ao afretamento do FPSO OSX3 contra a Dommo
correspondeu à US$ 277.424.330,23 (duzentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e
trinta dólares norte-americanos e vinte e três centavos), dos quais US$ 250.816.374,13 (duzentos e cinquenta milhões,
oitocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e quatro dólares norte-americanos e treze centavos) corresponderam em
30 de setembro de 2017 a R$794.586 (setecentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais)
foram capitalizados na Dommo e a diferença foi paga pela Dommo aos Bondholders da OSX 3L na forma prevista no
Acordo com Credores. Nos termos do Acordo com Credores, após a efetivação do aumento de capital, mediante a
capitalização dos créditos e entrega pela Dommo aos Bondholders da OSX 3L das ações a que faziam jus e de eventual
parcela em dinheiro decorrente do exercício do direito de preferência dos acionistas, os créditos restaram extintos, nada
mais tendo tais Bondholders da OSX 3L a reclamar, bem como da Companhia em razão da garantia emitida. Por fim,
recentemente, em 04 de fevereiro de 2020, a OSX divulgou, através de Comunicado ao Mercado publicado junto à CVM,
a aquisição, pela Petro Rio S.A. (“Petro Rio”), do FPSO OSX 3. Estrutura Societária. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
a Companhia apresenta a seguinte estrutura societária:
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Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 – Histórico de Falência OSX LG, os investimentos nas empresas Offshore foram
baixados no balanço patrimonial consolidado da OSX, porém, até o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia ainda não concluiu a sua restruturação societária. Se faz necessário de forma a encerrar o processo de falência da OSX LG,
liquidar suas 8 (oito) sociedades subsidiárias. Tal procedimento de liquidação pode ser feito de forma voluntária com o apoio oferecido
pelo administrador Judicial da OSX LG.
2. Apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
a) Declaração de conformidade com as normas IFRS e as normas do CPC. As Demonstrações financeira individuais e consolidadas,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Financeira, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e com
a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board
(IASB) de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração das
Demosntrações Financeiras. 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/ patrimônio
líquido e da propriedade para investimento. c) Moeda funcional e moeda de apresentação. As Demonstrações financeiras individuais
e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Para as suas controladas no exterior a Companhia
definiu que a moeda funcional é o dólar norte-americano, em decorrência das suas receitas e dos seus custos de operação. Todas as
informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra
forma. d) Uso de estimativas e julgamentos. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
Julgamentos, estimativas e premissas são utilizados para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das Demonstrações
financeiras da Companhia. O uso desses fatores é inerente e condição imprescindível na preparação das Demonstrações financeiras.
A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos
a eventos futuros, notadamente a venda de ativos da Companhia e outros fatores objetivos e subjetivos. Os eventos e estimativas
relevantes são: Nota nº 1 – Contexto Operacional; Nota nº 9 – Imobilizado; Nota nº 18 - Provisão para contingências . A autorização
para emissão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ocorreu em reunião do conselho de administração realizada
em 31 de março de 2020. A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes, próprias das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua
gestão. e) Procedimentos de consolidação: Em 31 de dezembro de 2019, a OSX possui as seguintes empresas controladas com
participação direta e/ou indireta: Empresas sediadas na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. OSX CN. Constituída em 28 de julho
de 2009, tem como objeto social as atividades de construção, reparo, montagem, integração e venda de unidades marítimas de
exploração e produção de petróleo e gás natural, estruturas e equipamentos correlatos, para fornecimento ao mercado de petróleo e
gás natural do Brasil, sendo a responsável pela UCN Açu. Atualmente este segmento de negócios está dedicado ao aluguel de áreas no
Porto do Açu para clientes. OSX Serviços. Constituída em 25 de novembro de 2009, tem como objeto social a prestação de serviços
de operação e manutenção de unidades marítimas ligadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás, tais como, mas
não limitada a, Plataformas Fixas de Produção e/ou Perfuração, unidades Flutuantes de Perfuração ou de Produção, unidades tipo
FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) e unidades do tipo FSO (Floating, Storage and Offloading), além da prestação
de serviços de engenharia, incluindo consultoria em engenharia básica, engenharia de detalhamento, FEED (Front End Engineering
Detail), e de serviços de consultoria no setor de equipamentos marítimos para atividades de exploração e produção de petróleo e
gás. OSX Serviços Gerais Ltda. (“OSX Serviços Gerais”). Constituída em 28 de janeiro de 2011, tem como objeto social a prestação
de serviços gerais e corporativos, incluindo o compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura, bem como a prestação de
fianças e outras garantias relativas a obrigações assumidas por sua controladora ou outras sociedades sob controle comum. Empresas
sediadas no exterior: OSX GmbH (“OSX GmbH”). Constituída em 22 de outubro de 2009, através da aquisição do capital social da
BVSARANTATRIABeteiligungsverwaltungGmbH, uma sociedade existente e constituída de acordo com as leis austríacas, sediada na
Áustria, passando a se denominar OSX GmbH em 19 de novembro de 2009. A empresa tem como objeto social participar em outras
sociedades. Esta aquisição não foi caracterizada como uma combinação de negócios, de acordo com as definições estabelecidas no
CPC 15 e IFRS 3 (Business Combinations) por tratar-se de aquisição de uma empresa sem nenhum ativo ou passivo e sem fluxo de caixa
projetado. OSX Asia Management Pte. Ltd. Constituída em 05 de abril de 2012, de acordo com as leis asiáticas, sediada em Cingapura,
que tem como objeto social a prestação de serviços gerais e corporativos, incluindo o compartilhamento de recursos humanos e de
infraestrutura. A seguir, os percentuais de participação que OSX possui em suas empresas controladas e fundos exclusivos, os quais,
exceto a Integra cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial, são todos consolidados.
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Descrição dos principais procedimentos de consolidação: As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em
todas as empresas consolidadas e são consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior. i) Eliminação dos saldos das contas
de ativos e passivos entre as empresas consolidadas. ii) Eliminação dos saldos de despesas e receitas decorrentes de negócios
entre as companhias consolidadas. iii) As flutuações de moeda referentes a ativos monetários intercompanhias são reconhecidas
como variação cambial na demonstração do resultado da entidade que reporta a informação. iv) Eliminação dos saldos das contas
de investimentos e correspondentes participações no capital e lucros (ou prejuízos) acumulados das empresas controladas. v) A
participação dos acionistas não controladores, que representa a parcela do resultado do período e do patrimônio líquido que não é
detida pela Companhia, é apresentada separadamente da demonstração do resultado consolidado e dentro do grupo de patrimônio
líquido no balanço patrimonial consolidado, em separado do patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores. vi) Alterações
no percentual de participação em controladas que não resultem em perda e/ou ganho de controle são registradas no patrimônio
líquido. f) Novas normas emitidas pelo IASB e pelo CPC ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios
iniciados após 1º de janeiro de 2020. A Companhia 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 da
Companhia: – 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. Resumo das principais práticas contábeis
a) Base de consolidação. (i) Participação de acionistas não-controladores. A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de
não-controladores na adquirida pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição. Mudanças na
participação da Companhia em uma subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de
patrimônio líquido. (ii) Controladas. A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a
entidade. 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. (iii) Perda de controle. Quando da perda de controle, a Companhia
não reconhece os ativos e passivos da controlada, qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no
patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado.
Se a Companhia retém qualquer participação na antiga subsidiária, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que
há a perda de controle. (iv) Investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial. 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. Uma entidade controlada em conjunto consiste em um acordo contratual
através do qual a Companhia possui controle compartilhado, onde a Companhia tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual,
e não direito aos ativos e passivos específicos resultantes do acordo. A Companhia e suas subsidiarias não possuem controladas em
conjunto. Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência patrimonial. Tais investimentos são
reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações
financeiras consolidada e individual incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados
abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. (v) Transações eliminadas na
consolidação. Saldos e transações intercompanhias, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações
intercompanhias, são eliminados. 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. b) Moeda estrangeira. (i) Transações em moeda estrangeira. Transações em moeda
estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das
transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para
a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. 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. (ii)
Operações no exterior. Os ativos e passivos de operações no exterior, incluindo ajustes de valor justo resultantes da aquisição, são
convertidos para Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de operações no exterior são convertidas
para Real às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para
moeda de apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de avaliação patrimonial no
patrimônio líquido. As demonstrações do resultado e do fluxo de caixa das investidas, em ambiente econômico estável, com moeda
funcional distinta da controladora, são convertidas para reais pela taxa de câmbio média mensal, os ativos e passivos são convertidos
pela taxa final do exercício e os demais itens do patrimônio líquido são convertidos pela taxa histórica. Caixa e equivalentes de caixa.
Estão representados por aplicações de curto prazo, de liquidez imediata, que são prontamente conversíveis para quantias conhecidas
de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. d) Investimentos. A Companhia detém o controle de todas as suas
subsidiárias, conforme apresentado na Nota Explicativa nº 8. Desta forma, seus investimentos são avaliados por equivalência
patrimonial. e) Imobilizado. (i) Reconhecimento e mensuração. Registrado pelo custo histórico e de aquisição, formação ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução do valor recuperável (impairment). Quaisquer
ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. Os custos de empréstimos que são
diretamente atribuídos à aquisição, à construção ou à produção de um ativo imobilizado formam parte do custo deste ativo, conforme
estabelece o CPC 20 e IAS 23 (Borrowing Costs). Os custos de empréstimos já estavam sendo capitalizados conforme Deliberação CVM
193/96 tendo em vista que são diretamente atribuíveis à construção do ativo. (ii) Depreciação. A depreciação dos ativos é calculada
pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 9 - Imobilizado e leva em consideração o tempo de vida útil
estimado dos bens e os respectivos valores residuais. Não houve alteração significativa na vida útil dos bens que estão sujeitos a
depreciação. (iii) Redução ao valor recuperável - Impairment. Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas
controladas são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal
indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. f) Propriedade para investimento. A propriedade para investimento é a
propriedade mantida para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas e esta sendo mensurada pelo método do valor
justo. g) Ativos financeiros não-derivativos (incluindo recebíveis). Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do
resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o
reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que
podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros tiveram perdas de valor inclui:
Inadimplência ou atrasos do devedor. Reestruturação de um valor devido à Companhia em condições que a Companhia não
consideraria em condições normais. Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência. Mudanças negativas na situação
de pagamentos dos devedores ou emissores. O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento; ou dados observáveis
indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. Para investimentos
em títulos patrimoniais, a evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável inclui um declínio significativo ou prolongado
no valor justo abaixo do seu custo. A Companhia e suas controladas consideram evidência de perda de valor para recebíveis tanto no
nível individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis são avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis
são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada.
Recebíveis são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de risco
similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade de
inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração
quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou
menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido
pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados
continua
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descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de
provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do
desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e
registrada no resultado. Durante o ano de 2019, a Administração da Companhia não identificou evidência que justificasse a
necessidade de redução ao valor recuperável conforme divulgado nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019.
h) Ativos não financeiros. Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas controladas, que não os
estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de
perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ágio e ativos
intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso, o
valor recuperável é estimado anualmente na mesma época. Para testes de redução no valor recuperável, os ativos são
agrupados no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, majoritariamente independente
das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs. O ágio de uma combinação de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs
que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre seus
valores em uso ou seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados ao seu valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflete as avaliações atuais de
mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução no valor recuperável
é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução no valor recuperável são
reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio
alocado a esta UGCs, e então para redução do valor contábil dos outros ativos dentro da UGC ou grupo de UGCs em forma pro
rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos outros ativos, as perdas de
valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria
sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. i) Instrumentos
financeiros. Todos os instrumentos financeiros foram reconhecidos em conformidade com o IFRS 9 e CPC 48 no balanço da
Companhia e suas controladas, tanto no ativo quanto no passivo, e são mensurados inicialmente pelo valor justo quando
aplicável e após o reconhecimento inicial de acordo com sua classificação. Instrumentos financeiros não-derivativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, decrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através
de resultado, de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Instrumentos financeiros não-derivativos incluem
bancos, aplicações financeiras, contas a receber e outros créditos, assim como fornecedores, empréstimos, contas a pagar e
outras dívidas. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não-derivativos são mensurados
conforme descrito abaixo: (i) Empréstimos e recebíveis. Os empréstimos e recebíveis devem ser mensurados pelo custo
amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros, reduzidos por eventuais reduções no valor recuperável.
Clientes e partes relacionadas da Companhia e suas controladas foram classificados nesta categoria. (ii) Ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo através do resultado se for mantido para
negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo
valor justo através do resultado se a Companhia gerencia esses investimentos e toma decisões de compra e venda com base
em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após
reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos
financeiros. ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado.
As aplicações financeiras da Companhia e de suas controladas foram classificadas nesta categoria. (iii) Ativos financeiros
mantidos até o vencimento. Esses ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros mantidos até o vencimento são
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. (iv) Passivos financeiros não derivativos. A
Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. A
Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras
contas a pagar. j) Pagamentos baseados em ações. A Companhia registra as opções de compra de ações outorgadas pela
Companhia e pelo Controlador, inclusive as opções de compras de ações de outras companhias coligadas outorgadas pelo
controlador a executivos e conselheiros da Companhia, a valor justo, em conta específica no Patrimônio Líquido e demonstração
do resultado, conforme as condições contratuais sejam atendidas, e em conformidade com o CPC 10, ICPC 05, IFRS 2 e IFRIC
11(Share-based Payment). k) Receita operacional. O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. (i)
Prestação de serviços. A receita de serviços prestados será reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita
não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. (ii) Contratos de construção. As receitas oriundas da
construção de embarcações são reconhecidas proporcionalmente à etapa de construção do contrato (percentage of completion
- POC), de acordo com a política contábil da Companhia sobre contratos de construção, conforme descrito neste relatório.
Quando o resultado de um contrato de construção pode ser estimado de forma confiável, a receita e o custo são reconhecidos
proporcionalmente à etapa de conclusão física ao final do período de reporte. A avaliação é baseada na proporção dos custos
incorridos para trabalhos executados até a data, relativos ao custo total estimado do contrato, exceto onde isto não seria
representativo do estágio de construção. Os aditivos de contrato, reclamações e pagamentos de incentivos são considerados
desde que acordados com o cliente e consequentemente considerados como prováveis. Quando o resultado do contrato de
construção não pode ser estimado com confiança, a receita é reconhecida na medida em que os custos são incorridos e desde
que seja provável a sua realização. Os custos contratuais são reconhecidos como despesas do exercício no qual são incorridos.
Quando for provável que o total de custos dos contratos exceda o total das receitas contratuais, a perda prevista é reconhecida
imediatamente no resultado. A Companhia não possui em 31 de dezembro de 2019 contratos em aberto. l) Provisões. Uma
provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. m) Imposto de renda e contribuição social. O
imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, para as empresas optantes pelo lucro real, são
calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente de R$ 240
anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto de renda e a contribuição social
contabilizados no resultado são formados pela despesa corrente destes tributos, e, também, pelo diferido líquido que é
resultante do cálculo do IRPJ e CSLL sobre as diferenças temporárias ativas e passivas, prejuízo fiscal e base negativa de
contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre o ajuste de avaliação
patrimonial são reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido. Os ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos
são revisados a cada data de relatório. Para as empresas no exterior, o imposto de renda e a contribuição social, do exercício
corrente e diferido, são calculados, onde aplicável, com base nas respectivas alíquotas vigentes na data das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. n) Resultado por ação. O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do
exercício atribuível aos acionistas controladores e não controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias
em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em
circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, no exercício apresentado.
o) Informações por segmento. 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. Todos os resultados operacionais dos segmentos são revistos frequentemente pela
Administração para decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o
qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis. Os resultados de segmentos que são relatados à Administração
incluem não apenas os itens diretamente atribuíveis ao segmento, como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis.
Os itens não alocados compreendem principalmente ativos corporativos (primariamente a sede da Companhia), despesas da
sede, despesas e receitas financeiras e ativos e passivos de imposto de renda e contribuição social. p) Demonstração de fluxo
de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a
Deliberação CVM nº 641, de 7 de outubro de 2010, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 07) “Demonstração
dos fluxos de caixa”, emitido pelo CPC. q) Demonstração do valor adicionado. A Companhia elaborou Demonstrações do Valor
Adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das Demonstrações Financeiras conforme BRGAAP aplicável às
companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.
4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Caixa e bancos
958
759
1.115
890
958
759
1.115
890
5. Clientes
O saldo da conta de clientes em 31 de dezembro de 2019 é basicamente representado por montantes oriundos das operações
de locação da área do cais do Porto do Açu.
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Contas a receber de locação
2.118
2.495
Outros
4.902
1.176
7.020
3.671
6. Tributos a recuperar
Os créditos tributários da Companhia são compostos, basicamente, por saldo negativo de exercícios anteriores e retenções
de terceiros. A Companhia tem a expectativa de realização de todo o saldo, através de compensações com outros impostos
federais e por pedido de restituição protocolado junto a receita federal, conforme previsto em lei.
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Imposto de renda - antecipação
–
–
17
12
Contrib. social – antecipação
–
–
10
7
IRPJ exercícios anteriores (*)
–
31.529
–
35.085
IRPJ retido sobre faturamento
–
–
1.738
–
IRPJ Saldo Negativo
31.232
–
31.232
–
IRPJ a compensar
2.312
2.422
3.107
3.218
IRRF período em curso
9
–
280
–
CSLL Base negativa
4.007
3.829
4.007
4.875
CSLL retido no faturamento
–
–
1.158
–
PIS retido no faturamento
–
–
10
–
COFINS retido no faturamento
–
–
45
–
ICMS Difal a recuperar
–
–
5
–
ICMS a recuperar s/ importações
–
–
10
–
Outros créditos
336
495
488
3.809
Tributos a recuperar
37.896
38.275
42.106
47.006
(*) Referem-se a IRRF sobre aplicações financeiras de exercícios anteriores que transformam-se em saldo negativo ao final do
exercício.A Companhia ingressou com medida judicial junto a Receita Federal do Brasil durante o exercício de 2014, pleiteando
a restituição.
7. Imposto de renda e contribuição social
A conciliação do IRPJ/CSLL apurados conforme alíquotas nominais vigentes e os valores dos impostos registrados nos períodos
de 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão apresentados a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Prejuizo do período antes do IR e CSLL
(567.550)
(426.772) (568.623)
(427.239)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal (34%)
(192.967)
(145.102)
(193.332)
(145.261)
Resultado de equivalência patrimonial
189.666
142.415
189.881
142.782
Exclusões permanentes, líquidas e outros
3.301
2.687
185.415
2.497
Total do imposto de renda e contribuição social diferido e corrente
–
–
5
18
Total do imposto de renda e contribuição social diferido no resultado
–
–
–
318
Total do imposto de renda e contribuição social corrente no resultado
–
–
5
18
Total do imposto de renda e contribuição social diferido e corrente
–
–
5
336
Alíquota efetiva
–
–
(0%)
(9%)
Para fins de apuração de imposto de renda e da contribuição social, o regime de tributação adotado pela Companhia e suas
Controladas é o lucro real anual. A apuração de imposto de renda das empresas estrangeiras é efetuada com observância à
legislação fiscal dos respectivos países.
8. Investimentos
a) Participações societárias diretas
31/12/2019
Quantidade
Lucro/
ações/
Patrimônio Receita
Prejuízo
Controladas diretas
Participação quotas (mil)
Ativo
Passivo
líquido Líquida do período
OSX Construção Naval
(i) 99,80% 45.611.593 2.010.185 6.207.318 (3.097.896) (11.752)
(549.618)
OSX Serviços Operacionais
99,99%
36.180 105.083
167.741
(62.658)
–
(9.115)
OSX Serviços Gerais
99,99%
1.000
5.649
4.144
1.505
–
(87)
OSX GmbH
100,00%
–
566
12.392
(11.826)
–
(104)
31/12/2018
Quantidade
ações/
Patrimônio
Controladas diretas
Participação quotas (mil)
Ativo
Passivo
líquido
OSX Construção Naval
(i) 99,80% 45.611.593 1.727.969 5.375.484 (3.647.514)
OSX Serviços Operacionais
99,99%
36.180 104.505
158.048
(53.544)
OSX Serviços Gerais
99,99%
1.000
5.522
3.930
1.592
OSX GmbH
100,00%
–
471
11.523
(11.053)
Conforme Nota Explicativa nº 20 letra f.

Lucro/
Receita
Líquida
(9.060)
–
–
–

Prejuízo
do período
(407.800)
(12.268)
9
386

25
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b) Participações societárias indiretas

Controladas indiretas
OSX Asia
Integra Offshore Ltda.

31/12/2019

Participação
100,00%
49,00%

Ativo
2
172.461

Patrimônio
Líquido
(6.230)
(5.704)

Passivo
6.232
178.165

Receita Lucro/ (prejuízo)
Líquida
do período
–
(42)
–
(1.287)

31/12/2018
Controladas indiretas
Participação
OSX Asia
100,00%
Integra Offshore Ltda.
49,00%
c) Movimentações - Controladora

Ativo
2
184.935

Patrimônio
Líquido
(5.834)
(7.901)

Passivo
5.836
192.836

Receita Lucro/ (prejuízo)
Líquida
do período
–
(39)
–
(387)

31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
passivo a
Adições / Equivalência
Passivo a
31/12/2019
Controladas
investimento descoberto
Baixas patrimonial descoberto Investimento
OSX Construção Naval
–
(3.640.340)
–
(548.537)
(4.188.877)
–
OSX Serviços Operacionais
–
(53.538)
–
(9.114)
(62.652)
–
OSX Serviços Gerais
1.592
–
–
(85)
–
1.507
–
(11.053)
(443)
(104)
(11.600)
–
OSX GmbH
1.592
(3.704.931)
(443)
(557.840)
(4.263.129)
1.507
Total
d) Participações em Entidades de Propósitos Específicos - EPEs. A Companhia mantém participação em uma EPE, que são
consolidadas às Demonstrações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 408,
de 18 de agosto de 2005. A EPE OSX Asia Management Pte Ltd. é uma sociedade criada de acordo com as leis de Cingapura e
suas atividades estão descritas na Nota Explicativa nº 3 (a) – Base de Consolidação. A controlada OSX CN detém participação
de 49% no capital votante e total da empresa Integra Offshore Ltda. (“Integra”). Conforme o CPC 19, por não possuir o controle
da subsidiária, a participação está avaliada como equivalência patrimonial representando o montante de R$2.164 em 31 de
dezembro de 2019 (R$2.795 em 31 de dezembro de 2018). e) Garantias concedidas em favor das controladas e coligadas. As
garantias concedidas em favor de controladas e coligadas estão descritas na Nota Explicativa nº 17 - Partes relacionadas.
9. Imobilizado
a) Composição dos saldos
Controladora
Taxa de
depreciação
a.a.%
10
20

Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

31/12/2019
Custo Depreciação acumulada Líquido
324
(279)
45
966
(966)
–
1.290

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Instalações gerais

Taxa de
depreciação
a.a.%
10
10
20
20
10

31/12/2018

Consolidado

(1.245)

Líquido
78
–

45

31/12/2019

78
31/12/2018

Custo Depreciação acumulada Líquido
3.277
(2.451)
826
18
(12)
6
4.321
(4.321)
–
897
(749)
148
172
(115)
57
8.685
(7.648)
1.037

Líquido
1.157
8
–
237
74
1.477

10. Propriedade para investimento
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia identificou os seguintes indicativos para nova valoração associada
ao ativo abaixo: UCN Açu. Conforme apresentado no dia 16 de maio de 2014 no Plano de Recuperação Judicial da OSX e de
suas subsidiárias OSX CN e OSX Serviços, a Companhia reviu seu plano de negócios relacionado ao desenvolvimento da UCN
Açu. O plano de negócios prevê a operação da unidade baseada, principalmente, na realização de parcerias com empresas da
indústria de óleo e gás interessadas em estabelecer–se na área. Durante o exercício de 2018, a Companhia revisitou o modelo
utilizado para o cálculo do valor justo da área do Porto do Açu cedida à OSX CN e, após uma revisão das premissas adotadas,
concluiu que existe a necessidade de valorizar os ativos no montante de R$ 936 mil. A análise em questão foi pautada pelo
método do fluxo de caixa descontado e leva em consideração, para a composição do fluxo de caixa estimado, o novo plano
de negócios da empresa aprovado em sua Assembleia Geral de Credores no final de 2014. O valor presente do fluxo de caixa
foi calculado com base em uma projeção que considera uma ocupação do Porto do Açu baseada no atual desenvolvimento de
prospecção de novos parceiros interessados em estabelecer–se na área, descontado a uma taxa apropriada que leva em consideração informações históricas e atuais do mercado e o setor de atuação da Companhia. Considerando o disposto no CPC nº 01
e o atual contexto de mercado no que tange à taxa de juros, risco Brasil e riscos sistêmicos econômicos e financeiros, o Conselho de Administração da Companhia deliberou pela revisão das premissas e índices utilizados no fluxo de caixa para cálculo do
impairment no fechamento do exercício de 2019. O cálculo da avaliação a valor justo foi elaborado pela empresa Blue Capital,
a metodologia utilizada para a avaliação foi a de Fluxo de caixa Descontado (FCD), a partir do Fluxo de Caixa Livre – FCL (Free
Cash Flow – FCF, na sigla em inglês) e os dados inseridos no Laudo de Avaliação são originados de uma combinação de informações operacionais e financeiras relativas às operações futuras da empresa e as premissas e projeções desenvolvidas pela Administração da OSX, relativas às expectativas futuras sobre o desempenho dos negócios originados por esse ativo. A Companhia
realizou o teste do impairment do ativo ao final do exercício de 2019, que gerou uma desvalorização de R$ 188.712 milhões.
Propriedade para investimento

Valor justo em 31/12/2018
1.678.626

Valorização

188.712

Valor justo em 31/12/2019
1.489.914

1.678.626
188.712
1.489.914
11. Intangível
Adoção do CPC 06 – IFRS 16. A Companhia detém contrato de concessão para exploração da superfície da área do Porto do
Açu, em caráter oneroso, de uma área de 3.200.000m² (“Área”) celebrado em 21.12.2012 entre a Porto do Açu e OSX CN.
Como contraprestação pela Cessão do Uso, bem como pela concessão do Direito de Superfície, conforme o caso, caberá à OSX
pagar à Porto do Açu mensalmente a contra prestação da cessão do uso ou concessão do direito de superfície mensalmente
de R$2.363.426,67 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).
O valor da contra prestação é fixo e vem sendo ajustado anualmente em 1º de julho, de acordo com a variação do Índice Geral
de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (IGP–M). O prazo do contrato são de 40 anos, contados
a partir da data da assinatura, sendo então vigente até 21.12.2052. Em janeiro de 2019 o valor da contraprestação era de R$
3.556.321,72 (três milhões, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos). A Companhia adotou o CPC 06
(R2) / IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019, data de adoção inicial, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Dessa
forma, a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o IAS 17 e IFRIC 4. Como
resultado da adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, a Companhia alterou sua política contábil para o contrato de arrendamento
acima. O contrato era classificado como arrendamento operacional e não estava totalmente reconhecido no balanço patrimonial da Companhia. Os pagamentos contratuais eram reconhecidos na demonstração do resultado de forma linear pela
vigência contratual. Em 1º de janeiro de 2019, esse contrato passou a ser classificado como arrendamento e foi reconhecido no
balanço patrimonial. Em elucidação do Ofício Circular SNC/SEP n.02/2019 – CPC 06(R2)/IFRS 16 a Companhia precisou rever
o cálculo feito do arrendamento operacional. O montante reconhecido foi mensurado descontando os pagamentos mínimos
contratuais remanescentes ao valor presente, levando a valor presente pela taxa anual de 8,79% usando a atualização prevista
no tesouro prefixado com juros semestrais 2031. A Companhia adotou os seguintes expedientes práticos na aplicação do CPC
06(R2): Aplicação de uma taxa de desconto única; Aplicação da isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e
passivos de arrendamentos com um período inferior a 12 meses e para arrendamentos de baixo valor. Os pagamentos associados a esses contratos serão reconhecidos como uma despesa em base linear durante o prazo contratual.
Impacto da adoção no período, demonstrado abaixo:
Momento da adoção:
Consolidado
Ativo
Intangível
Direito de uso do Porto do Açu
Passivo Circulante
Direito de uso do Porto do Açu
AVP do Direito de uso do Porto do Açu
Passivo Não Circulante
Direito de uso do Porto do Açu
AVP do Direito de uso do Porto do Açu
Despesa Operacional
Amortização
Apropriação do AVP do Porto do Açu
Movimentação no Ano:
Saldo Inicial Intangível 01/01/2019
Amortização
Saldo Final Intangível 31/12/2019
Saldo Inicial Passivo 01/01/2019
Movimentação
Saldo Final Passivo 31/12/2019
Saldo inicial Juros 01/01/2019
Aproprição dos Juros
Saldo final dos juros 31/12/2019
Momento final do exercício:

Passivo

Resultado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
476.013

–

–
–

–
–

–
–
–
–
476.013

–

–

–

–

85.351
(7.054)

–
–

–
–

–
–

–
–

1.365.628
(967.912)

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
476.013

–
–
–

–
–
–

–
–
–
476.013
(14.000)
462.013
1.450.979
–
1.450.979
(974.966)
1.867
(973.099)

Consolidado
Ativo
Intangível
Direito de uso do Porto do Açu
Passivo Circulante
Direito de uso do Porto do Açu
AVP do Direito de uso do Porto do Açu
Passivo Não Circulante
Direito de uso do Porto do Açu
AVP do Direito de uso do Porto do Açu
Despesa Operacional
Amortização
Apropriação do AVP do Porto do Açu

Passivo

Resultado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
462.013

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

85.352
(5.187)

–
–

–
–

–
–

1.365.628
(967.912)

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
14.000
–
–
–
–
–
1.867
–
462.013
–
477.880
–
15.867
–
Caso a Companhia não tivesse adotado o CPC 26(R2) e sim estivesse adotando o modelo recomendado pelas áreas técnicas
da CVM – “fluxo nominal x taxa nominal” o valor do aluguel iria sofrer anualmente atualização pelo IGPM, que variou entre
6,54% no primeiro ano, 4% no segundo ano, 3,75% no terceiro ano e 3% nos demais anos de projeção (taxas retiradas do site
do Banco Central) mais seu desconto a valor presente pela taxa anual de 8,79% (taxa retirada do site do Tesouro). Nesse caso,
o impacto da adoção no período seria:
Consolidado
Momento inicial:
Ativo
Passivo
Resultado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Intangível
Direito de uso do Porto do Açu
723.836
–
–
–
–
–
Passivo Circulante
Direito de uso do Porto do Açu
–
–
90.448
–
–
–
AVP do Direito de uso do Porto do Açu
–
–
(7.635)
–
–
–
Passivo Não Circulante
Direito de uso do Porto do Açu
–
– 2.778.268
–
–
–
AVP do Direito de uso do Porto do Açu
–
–
(2.137.244)
–
–
–
Despesa Operacional
Amortização
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Apropriação do AVP do Porto do Açu
723.836
–
723.836
–
–
–
continua
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OSX Brasil S.A. - Em recuperação judicial Companhia Aberta

Movimentação no Ano:
Saldo Inicial Intangível 01/01/2019
Amortização
Saldo Final Intangível 31/12/2019
Saldo Inicial Passivo 01/01/2019
Movimentação
Saldo Final Passivo 31/12/2019
Saldo inicial Juros 01/01/2019
Aproprição dos Juros
Saldo final dos juros 31/12/2019
Momento final:

723.836
(21.289)
702.547
2.868.716
–
2.868.716
(2.144.879)
1.982
(2.142.897)
Consolidado
Ativo

Intangível
Direito de uso do Porto do Açu
Passivo Circulante
Direito de uso do Porto do Açu
AVP do Direito de uso do Porto do Açu
Passivo Não Circulante
Direito de uso do Porto do Açu
AVP do Direito de uso do Porto do Açu
Despesa Operacional
Amortização
Apropriação do AVP do Porto do Açu

Passivo

Resultado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

12. Obrigações sociais e trabalhistas

702.547

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
702.547

–
–
–

–

–

–

–

90.448
(5.654)

–
–

–
–

–
–

2.778.268
(2.137.244)

–
–

–
–

–
–

–
–
–

21.289
1.982
23.271

–
–
–

–
–
725.818

Controladora

Consolidado

31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
120
110
133
127
137
126
166
162
802
349
851
406

Salários e honorários
Encargos sobre folha de pagamento
Provisão de férias e 13º salário

1.059

13. Fornecedores

1.150

585

Controladora

695

Consolidado

31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
23.567
23.392
1.010.972
984.220
10.748
10.957
16.837
16.545
43.983
39.649
220.466
195.301

Fornecedores concursais (i)
Fornecedores extraconcursais (ii)
Provisão de fornecedores extraconcursais (ii)

78.297
73.998
1.248.275
1.196.066
Circulante
54.730
50.606
237.303
211.846
Não circulante
23.567
23.392
1.010.972
984.220
(i) Estão associados aos valores a pagar listados no quadro de credores do plano de recuperação judicial aprovado na Assembleia de credores em 17 de dezembro de 2014. Dentre os principais fornecedores, destacamos: Acciona Infraestruturas S.A,
AGF Engenharia e SPE Central de Utilidades Rio S.A. Em 31 de dezembro de 2019, com base nas previsões do Plano de Recuperação Judicial, a Companhia realizou a correção monetária pelo IPCA dos valores listados no Quadro Geral de Credores. (ii)
Referem–se a valores a pagar e provisões de fornecedores nacionais e estrangeiros extraconcursais e às provisões ambientais
relacionadas ao processo de licenciamento da UCN Açu. As provisões foram realizadas com base nas medições dos contratos
com os fornecedores e as estimativas de custos ambientais. Os fornecedores que se encontram em atraso vêm sendo registrados com os devidos acréscimos de multa e juros conforme seus respectivos contratos.
14. Obrigações fiscais
As obrigações fiscais têm a seguinte composição:
Controladora

Consolidado

31/12/2019
31/12/2018
IRRF
9
2
IRPJ
1.637
1.203
PIS/COFINS/CSLL Faturamento CP
9
6
PIS/COFINS/CSLL Terceiros
489
468
ISS Faturamento
ISS Terceiros
20
20
INSS CP
114
114
Impostos s/importação
33
31
IOF
480
481
CSLL
434
ICMS
28
29
Outros
2.821
2.788
Circulante
15. Empréstimos e financiamentos
A tabela abaixo apresenta os empréstimos e financiamentos da Companhia.
Instituições financeiras

BTG Pactual
Caixa Econômica Federal/FMM

Moeda
Tipo
Vencimento
BRL Extraconcursal 30/01/2020
BRL Extraconcursal 14/06/2033

31/12/2019
67
4.607
1.731
5.394
8.199
1.838
253
328
1.036
753
2.175
266
26.646

31/12/2018
45
3.242
1.308
5.391
8.199
1.839
294
370
956
990
1.550
263
24.447

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
253.871
141.519
1.143.159
1.131.763

1.397.030
1.273.283
(13.415)
(14.409)
(13.415)
(14.409)
1.383.615
1.258.873
Total de empréstimos e financiamentos com custos de transação a apropriar
Não circulante extraconcursais
1.383.615
1.258.873
Em 27 de abril de 2012, a OSX CN recebeu R$ 400 milhões em uma linha de empréstimo-ponte junto à Caixa Econômica Federal (“CEF”) destinada à implantação da UCN Açu. O prazo de pagamento era de 18 meses, com vencimento previsto contratualmente em 19 de outubro de 2013, sendo principal e juros pagos ao final do período ou com recursos dos primeiros desembolsos
do empréstimo de longo prazo com repasse do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”), para o qual a UCN Açu recebeu prioridade de financiamento em junho de 2011. A CEF aprovou a extensão do vencimento para 19 de outubro de 2014 e o contrato
de garantia desse empréstimo, firmado com o Banco Santander S.A. (“Santander”), também foi aditado pelo mesmo prazo.
Em 28 de dezembro de 2012, foi repassado pela CEF o montante de R$627,4 milhões, indexado ao dólar, à taxa de 3,45% ao
ano, carência de 36 meses, 216 amortizações e vencimento em junho de 2033, referente ao primeiro desembolso do Contrato
de Financiamento nº 0385.755-63 com repasse do FMM, firmado em 14 de junho de 2012 (“Contrato de Financiamento”). O
acionista controlador da OSX é avalista deste empréstimo, conforme descrito na Nota Explicativa nº 17 - Partes relacionadas,
item 17.3 (v). A CEF possui como garantias ações, ativos e o direito de exploração do terreno localizado no Porto do Açu. No
dia 17 de dezembro de 2014, a OSX CN teve o seu Plano de Recuperação Judicial (“Plano”) aprovado em Assembleia Geral de
Credores, sendo a aprovação homologada em 19 de dezembro de 2014. Com a aprovação do Plano, a dívida que a OSX CN
possuía junto à CEF referente ao empréstimo-ponte, garantida pelo Santander, passou a ser regida pelos termos previstos no
Plano de Recuperação Judicial. Em 30 de janeiro de 2015, foi celebrado entre a OSX CN e a CEF o Primeiro Aditivo ao Contrato
de Financiamento, que previu a mudança do indexador da dívida de dólar para TJLP e novos prazos de carência - 24 meses a
contar do dia 19 de dezembro de 2014 - e amortização - 240 meses a contar do final do período de carência. Em 30 de janeiro
de 2015, OSX CN e Banco BTG Pactual S.A., por meio de Contrato Para Prestação de Fiança, acordaram em emitir Carta de Fiança, com vencimento em 60 meses da emissão da Fiança, com objetivo de garantir o pagamento das obrigações assumidas pela
Companhia no Contrato de Financiamento relativo ao repasse do Fundo da Marinha Mercante. Em 18 de dezembro de 2015, a
OSX CN emitiu debêntures com as datas de emissão retroativas. Os débitos concursais com Votorantim, Santander e Prumo
logística S.A foram convertidos em debêntures conforme previsto no Plano, vide nota explicativa nº 16. Em 04 de abril de 2018,
vista a necessidade de adequação de certas cláusulas do Contrato de Financiamento, foi celebrado Segundo Termo Aditivo
que, dentre outras modificações, altera o percentual de juros aplicados sobre o valor do subcrédito vinculado ao conteúdo
importado do financiamento – aproximadamente 11% do valor total dos créditos – para 4% ao ano, mantendo os juros sobre o
subcrédito vinculado ao conteúdo nacional em 3,45% ao ano e o prazo de carência, que passa a ser de 48 meses a contar do dia
28 de dezembro de 2012, não alterando assim a data efetiva de final da carência.
16. Debêntures
Em 18 de dezembro de 2015 a OSX CN emitiu debêntures com as datas de emissão retroativas conforme quadro abaixo. Os
débitos concursais com Votorantim, Santander e Prumo Logística S.A. foram convertidos em debêntures conforme previsto no
plano de recuperação judicial. Em 31/12/2019 a Companhia apresenta os seguintes saldos:

Total de empréstimos e financiamentos
(-) Custo de transação a apropriar Caixa Econômica/FMM

Consolidado
Data de emissão Taxa de juros (a.a.)
Série
1ª Série (i)
2ª Série (ii)
3ª Série (iii)
4ª Série (iv)
5ª Série (v)
6ª Série (vi)

15/01/2016
08/01/2015
15/01/2016
08/01/2015
15/01/2016
11/11/2013

CDI + 2,00%
CDI
CDI + 2,00%
CDI
CDI + 2,00%
CDI + 1,80% / CDI

31/12/2019
27.083
1.677.105
16.564
1.156.174
3.278
44.174

31/12/2018
25.094
1.582.227
15.323
1.090.767
3.032
41.665

2.924.378
2.758.108
Total não circulante
(i) Debêntures subscritas pelos bancos Votorantim e Santander com novos recursos (DIP); (ii) Debêntures subscritas pelos
bancos Votorantim e Santander com créditos concursais. (iii) Debêntures subscritas pela Prumo Logística S.A. com novos recursos (DIP). (iv) Debêntures subscritas pela Prumo Logística S.A. com créditos concursais / extraconcursais. A OSX CN e a
Prumo Logística S.A., celebraram através de um acordo assinado em 31 de outubro de 2011 os termos ajustados entre as partes
quanto à instalação da UCN Açu. O mencionado acordo consolida entendimentos quanto à cessão onerosa, pela Prumo Logística S.A. à OSX CN, da área de implantação da UCN Açu, além de fixar parâmetros quanto à realização de benfeitorias e obras
de “customização” no local, incluindo a implantação de um canal de acesso marítimo em área situada no entorno daquela onde
será instalada a UCN Açu. Nesse contexto, cabia à OSX CN o pagamento de contraprestação fixa à Prumo Logística S.A., na
época, relativa à cessão onerosa de direito de uso da área da UCN Açu, no valor equivalente, em reais, a USD 5,00 (cinco dólares
norte-americanos) por metro quadrado por ano, pelo prazo de 40 anos, renováveis por mais 40 anos. Além disso, a OSX CN
participaria em (i) investimentos relativos à obra do Canal; (ii) despesas de infraestrutura do Complexo, calculadas de acordo
com o seu aproveitamento; e (iii) rateio das despesas de manutenção da infraestrutura do Complexo. Em dezembro de 2015,
todo o crédito da Prumo Logística S.A. foi convertido nas debêntures acima referidas. Dessa forma, todo o crédito, incluindo
os créditos pré-concursais, vem sendo atualizado nos termos das debêntures a partir de 8 de janeiro de 2015. Entretanto, em
razão da manifestação do Administrador Judicial da Companhia, o qual questionou o lastro contábil para formação da divida
(4ª série das debentures) e suportado por decisão em Assembléia Geral Ordinária que ressalvou o montante da divida, a Companhia solicitará uma pericia contábil, cujos resultados serão divulgados oportunamente. (v) Debêntures subscritas pelo Santander com novos recursos (DIP). (vi) Debêntures subscritas pelo Santander com créditos concursais. As Debêntures 1ª Série,
3ª Série e 5ª Série foram emitidas com prazo de 10 anos renováveis pelo mesmo período. As Debêntures 2ª Série, 4ª Série e 6ª
Série foram emitidas com prazo de 20 anos renováveis pelo mesmo período.
17. Partes relacionadas
17.1 Controladora e Consolidado: Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019, relativos a operações com partes relacionadas, bem como as transações que influenciaram o resultado do exercício, são decorrentes de transações da Companhia com empresas controladas e ligadas, conforme se descreve a seguir: O controle da Companhia é exercido
pela Centennial Asset Mining Fund LLC (“CAMF”) e por Eike Fuhrken Batista, que, conjuntamente, detêm aproximadamente
49,42% das ações ordinárias. A CAMF é controlada por Eike Fuhrken Batista. A Companhia é administrada por um Conselho
de Administração e por uma Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pelo seu Estatuto Social à luz da legislação societária. a) Empresas ligadas: A Companhia possui como principais empresas ligadas, com as quais mantém alguma
transação: EBX Investimentos Ltda., EBX Holding Ltda. (em conjunto “EBX”), OGpar, Dommo, AVX Táxi Aéreo Ltda. (“AVX”),
Eneva Participações (“Eneva”), OSX CN, OSX Serviços, SIX Automação S.A. (“SIX”).
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Centennial
Eike Batista
Six Soluções
OSX Construção Naval (ii)
OSX Serviços (ii)
OSX Serviços Gerais
AVX (iv)
OSX Leasing Group
Instituto EBX
EBX (i)
OSX GMBH
OSX Procurement

Contas a receber
31/12/2019 31/12/2018
–
–
–
–
–
–
88.339
85.373
35.583
31.745
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.740
1.555
–
–
125.661
118.673
Contas a receber

Controladora
Contas a pagar
Resultado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
(51.665)
(51.665)
–
–
(19.725)
(19.725)
–
–
(15.945)
(15.945)
–
–
(30.796)
(24.063)
–
–
(98.210)
(93.906)
–
–
(5.550)
(5.431)
–
–
(303)
(303)
–
–
(58.818)
(58.818)
–
–
(438)
(438)
–
–
(11.133)
(11.133)
–
–
(24)
(18)
–
–
(19)
(18)
–
–
(292.625)
(281.463)
–
–
Consolidado
Contas a pagar

Resultado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
–
–
(51.665)
(51.665)
–
–
–
–
(19.725)
(19.725)
–
–
–
–
(16.795)
(16.930)
–
–
–
–
(262)
(303)
–
–
–
–
(3.871)
(3.726)
–
–
–
–
(438)
(438)
–
–
–
–
(18.208)
(18.208)
–
–
–
–
(64.811)
(64.408)
–
–
–
–
(4.014)
(4.014)
–
–
–
–
(1.426)
(1.426)
–
–
–
–
(181.215)
(180.843)
–
–
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem
de transações da Companhia com suas controladoras diretas e indiretas e com empresas ligadas para os respectivos tipos de
operações conforme descrito abaixo: (i) Refere-se ao contrato de compartilhamento de recursos e serviços administrativos
firmados entre a OSX e suas controladas, a EBX Investimentos Ltda. e a EBX Holding Ltda., por meio do qual estas empresas executavam serviços de administração de caixa e administração financeira, serviços legais, seguros e auditorias internas,
governança corporativa, comunicação, compras e recursos humanos, entre outros. Mensalmente a EBX realizava a medição
e calculava o valor das atividades sujeitas aos custos compartilhados efetivamente utilizados pela Companhia, com base em
timesheet efetuando cobrança por meio de notas de negociação. Esse contrato foi extinto no ínicio de 2015. (ii) Refere-se a
contas a receber que a OSX tem com a OSX Serviços, referente aos rateios de custos, conforme contrato de acordo de custos
administrativos compartilhados. (iii) Refere-se a serviços prestados pela AVX relativos à utilização de táxi aéreo. (iv) Refere-se
a um saldo de contas a pagar que OSX detinha com a Eneva, relativo aos serviços prestados pela DEIP - Diretoria de Engenharia
de Implantação de Projetos. (v) Refere-se aos montantes de contas a receber, adiantamento de clientes, receitas e despesas
com a cliente OGpar, provenientes dos contratos de Afretamento e de Serviços de O&M, que a Companhia detém com a mesma. (vi) Refere-se ao saldo de contas a pagar que OSX CN possui com a SIX, relativo aos serviços prestados de integração,
implementação e suporte de software. (vii) Refere-se ao pagamento que a OSX CN efetuou como contraprestação fixa à Prumo
Logística S.A., relativa à cessão onerosa de direito de uso da área da UCN Açu e ao acordo de compartilhamento de custos
administrativos firmado entre as companhias. Em 2015 o saldo referente a Prumo Logística S.A. foi convertido em debêntures,
conforme nota explicativa 17.
17.2 Demais operações com partes relacionadas: 17.2.1 Mútuos Controladora
Mútuo – Ativo
Mutuante
Mutuária
Valor
Moeda
Valor (em R$)
Taxa de juros
OSX Brasil
OSX Serviços Gerais
1
BRL
1
101% do CDI
1.751
101% do CDI
OSX Brasil
OSX GMBH
431
USD
1.752
Total
Mútuo – Passivo
Mutuária
Mutuante
Valor
Moeda
Valor (em R$)
Taxa de juros
OSX Brasil
OSX Leasing BV
58.818
USD
58.818 Libor + 2,90% a.a
OSX Brasil
OSX Serviços Operacionais
98.210
BRL
98.210
101% do CDI
OSX Brasil
Centennial
51.665
BRL
51.665
101% do CDI
OSX Brasil
OSX Serviços Gerais
5.550
BRL
5.550
101% do CDI
OSX Brasil
SIX Soluções
15.794
BRL
15.794
101% do CDI
OSX Brasil
OSX Procurement
19
BRL
19
101% do CDI
OSX Brasil
Eike Batista
19.725
BRL
19.725
101% do CDI
OSX Brasil
OSX Construção Naval
30.796
BRL
30.796
101% do CDI
23
101% do CDI
OSX Brasil
OSX GMBH
23
BRL
280.600
Total
17.3 Garantias: i. Garantia Bancária, prestada pela OSX CN, emitida pelo Banco BTG Pactual à Caixa Econômica Federal no
montante de R$ 159 milhões, em decorrência do primeiro desembolso do financiamento do Fundo da Marinha Mercante. A
OSX está vinculada como devedora solidária da OSX CN. ii. Carta de Fiança, prestada pela OSX CN, emitida pelo Sr. Eike Fuhrken
Batista à Caixa Econômica Federal, em decorrência do primeiro desembolso do financiamento do Fundo da Marinha Mercante
no montante da totalidade da dívida. 17.4 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria: De
acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores. Cabe ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba entre os administradores. 17.5 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria:
Desta forma, os montantes referentes à remuneração anual da Diretoria, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração
estão apresentados abaixo:
Centennial
Eike Batista
EBX (i)
AVX (iv)
OSX Procurement
Instituto EBX
SIX Soluções (vi)
OSX Leasing Group
Integra
LLX Açu Oper. Port. SA

Remuneração Diretoria (*)
Honorários do Conselho de Administração

31/12/2019
2.670
360

31/12/2018
1.582
416

3.030
1.998
(*) Considera o total de remunerações, benefícios e INSS pago pela empresa
18. Provisão para contingências
a) Contingências prováveis: A Companhia e suas controladas são objeto de ações trabalhistas decorrentes do curso normal de
suas operações, cujas perdas são avaliadas como provável, como segue:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Ambientais (i)
–
–
29.540
29.540
Trabalhistas
330
286
4.751
4.336
Fiscais
103.418
103.069
218.021
212.204
103.748
103.355
252.312
246.080
(i) As causas ambientais estão relacionadas ao processo de licenciamento da UCN Açu.
b) Contingências possíveis: A Companhia e suas controladas são objeto de ações tributárias, cíveis e trabalhistas decorrentes
do curso normal das operações, cujas perdas são avaliadas como possíveis, como segue:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Tributário/Cíveis
653.702
263.955
833.151
294.944
Trabalhistas
1.372
1.239
5.840
10.529
655.074
265.194
838.991
305.473
As causas cíveis estão representadas substancialmente por ações indenizatórias, relacionadas, em maior parte, a impugnações
de credito no processo de recuperação judicial.
19. Patrimônio líquido (Controladora)
a) Capital social: Em 09 de maio de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o grupamento das 312.563.568
(trezentos e doze milhões, quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e sessenta e oito) ações ordinárias da Companhia, à
razão de 100:1 (cem ações para uma ação), de forma que cada lote de 100 (cem) ações ordinárias seja grupada em uma única
ação ordinária, passando o capital social da Companhia a ser dividido em 3.125.635 (três milhões, cento e vinte e cinco mil,
seiscentas e trinta e cinco) ações, todas ordinárias e sem alteração dos direitos a elas inerentes e sem alteração do atual capital
social da Companhia. Na mesma data, o Conselho da Administração, aprovou o aumento do capital da Companhia, decorrentes
da capitalização de créditos de AFAC no valor de R$110.595 mil (cento e dez milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) com a emissão de 22.403 (vinte e duas mil, quatrocentas e três) novas
ações ordinárias da Companhia (já refletido o grupamento), a serem todas subscritas pelo acionista controlador, sem efeito
caixa para fins das demonstrações do fluxo de caixa. Desde a alienação de 529.791 (quinhentas e vinte e nove mil, setecentas
e noventa e uma) ações ordinárias de emissão da OSX, representativas de 16,82% do capital social da Companhia detidas pela
Centennial Asset Mining Fund LLC, veículo de Investimento do Sr. Eike Batista na Companhia, para a 9 West Finance S.à.r.l.,
uma das afiliadas da Mubadala Development Company (“Mubadala”), o Sr. Eike Batista passou a deter (direta e indiretamente)
49,42% do total das ações ordinárias de emissão da Companhia (“Transferência de Participação Acionária Relevante”). Em 27
de novembro de 2018, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade, a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção parcial dos seus prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173, caput, da Lei nº 6.404/76, sem
cancelamento de ações. Os prejuízos acumulados foram parcialmente absorvidos, no montante de R$ 3.850.923.805,46 (três
bilhões, oitocentos e cinquenta milhões, novecentos e vinte e três mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), de
modo que o capital social da Companhia deixou de ser R$ 3.886.187.405,46 (três bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões,
cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), passando a ser R$ 35.263.600,00 (trinta
e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil e seiscentos reais), mantendo-se inalterado o número de ações de emissão
da mesma e o percentual de participação dos acionistas no capital social da Empresa. Dessa forma, em 31 de dezembro de
2019, o capital social da Companhia estava dividido em 3.148.038 (três milhões, cento e quarenta e oito mil e trinta e oito)
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o capital social da Companhia era de
R$35.263.600,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil e seiscentos reais). A composição acionária está assim
representada:
Composição acionária
31/12/2019
Acionistas
Ordinárias
%
Total
%
Centennial Asset Mining Fund LLC.
1.693.051
53,78
1.693.051
53,78
Eike Funrken Batista
392.784
12,48
392.784
12,48
Free Float
1.062.203
33,74
1.062.203
33,74
Total
3.148.038
100,00
3.148.038
100,00
Composição acionária
31/12/2018
Acionistas
Ordinárias
%
Total
%
Centennial Asset Mining Fund LLC.
1.163.260
36,95
1.163.260
36,95
9 West Finance S.a.r.l.
529.791
16,84
529.791
16,84
Eike Fuhrken Batista
392.612
12,47
392.612
12,47
Free Float
1.062.375
33,74
1.062.375
33,74
Total
3.148.038
100,00
3.148.038
100,00
b) Custo de ações em tesouraria: A Companhia não detém ações preferenciais nem ações em tesouraria. c) Custo na emissão
de ações: Os custos de distribuição da Oferta Pública de Ações estão registrados em conta retificadora do Patrimônio Líquido,
em conformidade com o CPC 08 e IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement). Estes custos se referem à
comissão e a serviços de registro e listagem da oferta, advogados, auditores, publicidade e outros. d) Dividendos: O estatuto
social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,001% do lucro líquido de cada período, ajustado
na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976 (redação alterada pela Lei nº 10.303/2001). A Companhia poderá, a critério da
Administração, pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/1995. e) Ajustes de conversão de moeda estrangeira: Representados pelo registro
contábil da variação cambial da controlada OSX GmbH, em atendimento ao CPC 02 e IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign
Exchange Rates).
20. Prejuízo por ação
Os resultados por ação, básico e diluído, foram calculados com base no resultado do período, atribuível aos acionistas controladores e não controladores da Companhia, em 31 de dezembro de 2019, e na respectiva quantidade média de ações em
circulação neste período, comparativamente ao exercício de 31 de dezembro 2018, conforme o quadro abaixo:
Controladora e Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Ordinárias Preferenciais
Total Ordinárias Preferenciais
Total
Numerador
Resultado atribuível aos acionistas
controladores
(567.548)
– (567.548) (426.772)
–
(426.772)
Resultado atribuível aos acionistas
não controladores
–
–
–
–
–
–
Denominador
3.148.038
– 3.148.038 3.148.038
– 3.148.038
Média ponderada de ações
(180,29)
–
(180,29)
(135,57)
–
(135,57)
Resultado por ação (em R$) - básico
continua
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25. Instrumentos financeiros
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas
versus comparada às vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo
com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista nas políticas
de gerenciamento de risco em vigor. Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia e suas
controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação.
Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor
de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que
poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. Os saldos contábeis consolidados e o valor justo dos instrumentos financeiros inclusos
nos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão apresentados a seguir:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Valor
Valor
Valor Justo Contábil Valor Justo Contábil
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
1.115
1.115
890
890
Clientes
7.020
7.020
3.671
3.671
Depósito vinculado
1.823
1.823
1.191
1.191
Passivos
Fornecedores
1.248.275 1.248.275
1.196.066
1.196.066
Partes relacionadas
181.215
181.215
180.843
180.843
Debêntures
2.924.378 2.924.378
2.758.108
2.758.108
Empréstimos e financiamentos
1.383.615
1.383.615
1.258.873
1.258.873
25.1 Valor justo dos instrumentos financeiros: O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base
nos preços de mercado, quando se tratar de ativos com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, caso contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo. Uma parte
das contas da empresa tem seu valor justo igual ao valor contábil; são contas do tipo equivalentes de caixa, a pagar e a receber,
dívidas bullet e de curto prazo. As contas cujo valor justo difere do valor contábil estão especificadas a seguir. Aplicações financeiras estão sendo apresentadas pelo valor justo, devido à sua classificação na categoria de valor justo através do resultado.
25.2 Gerenciamento de risco: A Companhia possui política formal para gerenciamento dos riscos financeiros. 25.2.1 Risco
de mercado: Risco de variação nas taxas de câmbio e de juros. 25.2.1.1. Risco cambial: Risco de flutuação nas taxas de câmbio
às quais podem estar associadas ativos e passivos da Companhia. a) Gerenciamento de risco: A Companhia trabalha no gerenciamento do risco cambial no âmbito do consolidado de suas controladas para identificar e dirimir os riscos associados à
oscilação do valor das moedas às quais estão associados ativos e passivos globais. O objetivo é identificar ou criar proteções
naturais, aproveitando a sinergia entre as operações das empresas controladas da OSX. A ideia é minimizar o uso de derivativos
de proteção, realizando o gerenciamento do risco cambial sobre a exposição líquida. Instrumentos derivativos são utilizados
nos casos em que não é possível utilizar-se da estratégia do hedge natural. 25.2.2 Risco de crédito: O risco de crédito decorre
da possibilidade da Companhia e de suas controladas sofrerem perdas em função da inadimplência de suas contrapartes ou
de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de
operações comerciais e da gestão de caixa. A Companhia possui uma Política de Aplicações Financeiras, na qual estabelece
limites de aplicação por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o montante aplicado. Os
prazos médios são constantemente avaliados bem como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfolio.
A exposição máxima ao risco de crédito pode ser representada pelo saldo das aplicações financeiras e contas a receber.
Quadro de risco de crédito
31/12/2019 31/12/2018
Caixa e equivalente de caixa
1.115
890
Clientes
7.020
3.671
8.135
4.561
25.2.3 Risco de liquidez: Em condições normais, a Companhia e suas controladas monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco
de liquidez implica em manter caixa, ativo financeiro disponível para venda suficientes e capacidade de liquidar posições de
mercado. Entretanto, devido às dificuldades financeiras da Companhia, a OSX, em conjunto com suas subsidiárias OSX CNl e
OSX Serviços, ajuizou pedido de recuperação judicial, em 11 de novembro de 2013, na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, deferido no dia 26 de novembro de 2013. No dia 17 de dezembro de 2014 ocorreu, em Assembleia Geral de Credores,
a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sendo a mesma homologada em 19 de dezembro de 2014 com data de publicação no dia 8 de janeiro de 2015. Dessa forma, os pagamentos de partes das obrigações da Companhia estão sendo tratados
segundo os termos previstos no referido plano.
26. Cobertura de seguros (Não auditado)
A Companhia e suas controladas diretas e indiretas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão
das Demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores independentes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia e suas controladas consideram
que a cobertura de seguros é consistente com as de outras empresas de dimensão semelhante operando no setor. Em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, as coberturas de seguros eram:
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
Riscos operacionais
43.873
43.873
Danos materiais
20.000
60.000
Responsabilidade civil de administradores
63.873
103.873
27. Continuidade Operacional
Os Planos de Recuperação Judicial aprovados pelos credores em dezembro de 2014 têm como objetivo permitir que a Companhia busque meios para a liquidação do seu endividamento e obtenção de novos recursos, de modo a viabilizar a manutenção
das atividades da Companhia e de suas subsidiárias. Dessa forma, a Companhia vem cumprindo com suas obrigações de pagamentos previstas com os seus credores quirografários, bem como de suas controladas, em conformidade com as obrigações
previstas nos respectivos Planos, respeitando a ordem de destinação das receitas. Ao longo do ano de 2019, a Administração
da Companhia apresentou informações habituais e prestou diversos esclarecimentos ao Administrador Judicial, com o intuito
de demonstrar o continuo cumprimento das obrigações previstas nos Planos de Recuperação Judicial. Além das renegociações
Serviços
Ajustes e
de O&M Corporativo eliminações Consolidado
concursais já realizadas, a Administração vem envidando esforços para a reestruturação também de suas obrigações extraconcursais, em especial daquelas constantes na nota explicativa de nº 13 – Fornecedores – e na redução dos atuais custos de
9.060
G&A e OPEX da Companhia. Ressaltamos, ainda, que continua em vigor o acordo de standstill celebrado, em setembro de
2018, entre a Companhia e suas controladas, OSX Construção Naval S.A. – Em Recuperação Judicial (“OSX CN”) e OSX Serviços
9.060
Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial e a Porto do Açu Operações S.A (“Porto do Açu”). Nos termos do acordo, a Porto
do Açu concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir das referidas empresas, quaisquer obrigações pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante à Porto do Açu, incluindo, dentre outras, os alugueis vencidos
9.060
e vincendos que passariam a ser devidos pela OSX CN à Porto do Açu, a partir de setembro de 2018, em relação à área no
(13.071)
(1.531)
(608)
(76.585) Porto do Açu. É importante destacar, que a Companhia celebrou com o Consorcio Dome Serviços Integrados um novo aditivo
516
–
609
1.672
em 24.06.2019, com o objetivo de expandir novamente a área, onde irá desenvolver atividade de Spoolbase entre outras.
(12.556)
(1.531)
1
(74.914) Registre-se, por oportuno, que a Companhia está envidando todos os esforços necessários para estabelecer os principais pila(418.868)
418.868
(1.078) res que irão nortear o possível novo plano de negócios da Empresa, com vistas a reestruturar seus compromissos financeiros e
(418.868)
418.868
(1.078) gerar novas oportunidades de investimento. Por fim, a Administração entende que, de acordo com os fatos apresentados até
(12.556)
(420.398)
418.868
(66.931) o momento, a Companhia possui capacidade de manutenção de suas atividades e cumprimento das medidas definidas em seu
Plano de Recuperação Judicial.
28. Operação Lava Jato e outros assuntos criminais envolvendo acionista controlador
A Companhia esclarece que não lhe são imputáveis quaisquer fatos ou atos relacionados à 34ª fase da Operação Lava Jato,
4.210
2.417
(4.116)
2.618
(3.895)
(9.231)
4.116
(343.561) realizada em 22 de setembro de 2016. Cumpre esclarecer que o objeto de tal operação versou sobre contrato firmado pela
442
(19.365) Integra Offshore Ltda. (“Integra”) - sociedade com personalidade jurídica própria e na qual a Companhia detém participação
315
(6.372)
(360.308) minoritária – para a construção das plataformas P-67 e P-70 da Petrobrás. A Companhia não foi parte deste contrato, tampou(12.241)
(426.772)
418.868
(427.239) co investigada nesse inquérito. A esse respeito, a Companhia prestou, à época, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal
e aos demais órgãos responsáveis, todas as informações que lhe foram solicitadas relacionadas à Integra. A Companhia e sua
(18)
(18)
administração esclarecem, também, que não possuem qualquer relação ou envolvimento com os fatos referentes ao mandado
(318) de prisão temporária cumprido contra o Sr. Eike Batista, no dia 08 de agosto de 2019 (revogado no dia 10 de agosto de 2019,
(12.259)
(426.772)
418.868
(427.575) pelo Tribunal Federal da 2ª Região), conforme amplamente noticiado por diversos veículos de comunicação, mandado este
expedido no âmbito do inquérito aberto pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, para apurar supostos crimes de
(29)
(840)
(1.374) manipulação de mercado e utilização de informação privilegiada praticados pelo Sr. Eike Batista nos anos de 2010 e 2011. Ressaltamos que a Companhia não é investigada nesse inquérito. A Companhia e sua administração destacam, ainda, que não são
afetados pelos efeitos da sentença de primeira instância proferida pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que condeServiços
Ajustes e
de O&M Corporativo eliminações Consolidado nou o Sr. Eike Batista a oito anos e sete meses de prisão, por uso de informação privilegiada (insider trading) e manipulação de
mercado, praticados no ano de 2013, nem tampouco possuem relação ou envolvimento com quaisquer atos ou fatos atribuídos
110.649
1.377
(157.282)
10.343 ao Sr. Eike Batista no âmbito deste processo. A Companhia também não é parte neste processo. A Companhia e sua adminis163.558
(116.970)
46.588 tração reiteram que, embora a Companhia seja citada em algumas notícias relacionadas aos fatos anteriormente referidos,
1.505
(1.505)
2.164 tais fatos nunca lhe foram imputáveis, não tendo sido a Companhia parte em qualquer dos inquéritos ou processos criminais
83
45
1.037 relacionados ao Sr. Eike Batista. De toda forma, a Companhia segue atenta às notícias e eventuais desdobramentos sobre os
1.489.914 fatos acima mencionados, que possam vir a afetar suas atividades. Por fim, a Companhia esclarece que o Sr. Eike Batista ocu462.013 pou o cargo de Diretor Presidente da Companhia apenas no período compreendido entre 08 de setembro de 2009 a 06 de
110.732
166.485
(275.757)
2.012.059 outubro de 2009, não tendo sido reeleito para qualquer cargo na Diretoria da Companhia desde então; e que o Sr. Eike Batista
63.706
341.228
(274.252)
520.216 ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia no período compreendido entre 08 de setembro
108.179 4.400.454
(4.263.135) 6.075.296 de 2009 a 09 de maio de 2016, não tendo sido reeleito para qualquer cargo no Conselho de Administração da Companhia
(61.153) (4.575.197)
4.261.629
(4.583.452) desde então. A administração reforça o comprometimento da Companhia com seus acionistas e o mercado em geral, reali110.732
166.485
(275.758)
2.012.059 zando gestão com transparência, boas práticas de governança e responsabilidade na condução das atividades da Companhia.
29. Eventos Subsequentes
Serviços
Ajustes e
de O&M Corporativo eliminações Consolidado Em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP/nº 02/2020 orientado as
Companhias e seus Auditores Independentes a considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e
os riscos e incertezas aos quais as companhias estão expostas, em especial como eventos subsequentes para as companhias
109.914
1.311
(146.505)
10.373 que encerram o exercício em 31 de dezembro de 2019. Nesse sentido, até a data de divulgação das Demonstrações Financeiras
156.948
(109.572)
47.376 referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia informa que ainda não identificou impactos
1.592
(1.592)
2.795 relevantes decorrentes da disseminação do COVID-19 sobre seu resultado operacional e financeiro. A despeito de os cola112
78
1.477 boradores da Companhia estarem trabalhando remotamente — em respeito às recomendações emitidas pelo Ministério da
1.678.626 Saúde (cf. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus e Recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa para a
110.027
159.929
(257.669)
1.740.647 Operação Regresso) — não houve paralisação das atividades da Companhia. Além disso, a principal fonte de receita da Compa58.946
325.434
(256.076)
409.442 nhia é decorrente da locação de área no Porto do Açu, conforme indicado na Nota Explicativa nº 21. A princípio, a Companhia
103.032
3.841.689
(3.704.935)
5.345.575 não espera sofrer impactos sobre a sua receita em razão da pandemia provocada pelo COVID-19. Desta forma, até esta data, a
(51.951)
(4.007.194)
3.703.344
(4.014.368) Companhia não identificou impactos financeiros decorrentes da proliferação do vírus COVID-19, nos termos do Ofício-Circular/
110.027
159.929
(257.669)
1.740.647 CVM/SNC/SEP/ nº 02/2020, tampouco entendeu ser necessária a divulgação de Fato Relevante sobre tais questões.

21. Receita de vendas bens ou serviços
A conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada na demonstração de resultado do período é realizada
da seguinte forma:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Receita bruta fiscal
287
–
13.237
9.610
(-) Impostos sobre serviços prestados
(27)
–
(1.224)
(550)
260
–
12.013
9.060
22. Despesas gerais e administrativas
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Depreciação e amortização
33
840
14.440
1.374
Despesas com pessoal
850
410
5.385
4.268
Reversão de provisão
753
130
6.170
3.543
Serviços contratados
–
8
4.901
23.290
Despesas de viagem
–
–
10
66
Despesas de aluguéis
–
–
248
41.197
Despesas com seguro
–
–
593
552
Multas
6
58
–
63
33
85
1.760
561
Outras despesas
1.675
1.531
33.479
74.913
23. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Despesas financeiras
Juros passivos
(9.396)
(8.975) (345.091) (330.984)
IOF
(236)
(187)
(269)
(238)
Amortização custo de transação empréstimo
–
–
(994)
(994)
Apropriação do AVP do porto do Açu
–
–
(1.867)
–
Despesas com fiança
–
–
(8.011)
(7.033)
Outros
(89)
(68)
(94)
(4.312)
(9.721)
(9.230) (356.326)
(343.561)
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira
8
12
8
13
Juros ativos
–
81
–
–
Outros
1.415
2.323
2.463
2.605
1.423
2.417
2.471
2.618
Variação cambial líquida
5
441
(3.964)
(19.365)
Resultado financeiro, líquido
(8.293)
(6.373)
(357.819) (360.308)
24. Informações por segmentos
Para fins de gestão do negócio, a Companhia é dividida em unidades de negócios, que foram segregados em função de suas
operações: Construção Naval, Afretamento de Unidades de Exploração e Produção (E&P) e Prestação de Serviços de Operação
e Manutenção (O&M). Construção naval: O foco original da OSX CN era a construção, montagem e integração de Unidades
de E&P, tais como plataformas de produção fixas e flutuantes e sondas de perfuração, com ênfase em eficiência operacional
e tecnologia de ponta. Atualmente dedica-se a aluguel da área do Porto do Açu para clientes. Afretamento: Esta unidade de
negócios foi concebida para o afretamento de Unidades de E&P, as quais seriam fretadas a empresas do setor de petróleo e gás
natural, por meio de contratos de afretamento de longo prazo. Prestação de serviços de O&M: Além de construir e fretar as
unidades, a Companhia pretendia operá-las de maneira a oferecer uma solução completa aos seus clientes. Não houve agrupamento de segmentos na formação dos segmentos mencionados acima. A Administração monitora os resultados das unidades
de negócios separadamente, com a finalidade de tomar decisões individualizadas sobre alocação de recursos e avaliação de
desempenho.
i) Demonstração de resultado por segmentos
Demonstração do resultado por
segmento (período de doze meses Construção Freta- Serviços
Ajustes e
findo em 31/12/2019)
naval mento de O&M Corporativo eliminações Consolidado
Receita de venda de bens e/ou serviços
Com terceiros
11.752
–
–
261
–
12.013
Inter-segmento
–
–
–
–
–
–
11.752
–
–
261
–
12.013
Resultado bruto
11.752
–
–
261
–
12.013
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais
(22.855)
(68)
(8.887)
(1.674)
–
(33.484)
Outras despesas operacionais
(188.712)
–
–
(1)
–
(188.713)
(211.567)
(68)
(8.887)
(1.675)
–
(222.198)
Resultado de equivalência patrimonial
(632)
–
–
(557.842)
557.842
(631)
(632)
–
–
(557.842)
557.842
(631)
Resultado antes do resultado financeiro
e dos tributos
(200.447)
(68)
(8.887)
(559.256)
557.842
(210.817)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
76
7
5.496
1.423
(4.531)
2.471
Despesas financeiras
(345.176)
(156) (5.806)
(9.721)
4.531
(356.328)
Variação cambial, líquida
(4.072)
113
–
5
–
(3.954)
(349.172)
(36)
(310)
(8.294)
–
(357.811)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (549.619)
(104)
(9.196)
(567.550)
557.842
(568.628)
Imposto de renda e contribuição social
corrente
(5)
(5)
Imposto de renda e contribuição social
diferido
Prejuízo do período
(549.619)
(104)
(9.201)
(567.550)
557.842
(568.633)
Outras divulgações
Depreciação e amortização
(14.378)
(29)
(33)
(14.440)
Demonstração do resultado por
segmento (período de doze meses Construção Fretafindo em 31/12/2018)
naval mento
Receita de venda de bens e/ou serviços
Com terceiros
9.060
Inter-segmento
9.060
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
Resultado bruto
9.060
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais
(61.643)
269
Outras despesas operacionais
548
(61.095)
269
Resultado de equivalência patrimonial
(1.078)
(1.078)
Resultado antes do resultado financeiro
e dos tributos
(53.113)
269
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida

95
(334.405)
(20.059)
(354.369)
(407.802)

12
(146)
252
118
387

Construção
naval

Fretamento

45.262
2.795
1.286
1.678.626
1.727.969

391
391

Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social
corrente
Imposto de renda e contribuição social
diferido
(318)
Prejuízo do período
(407.800)
387
Outras divulgações
Depreciação e amortização
(504)
ii) Ativos e passivos por segmento
Ativos e passivos por segmento
Construção Fretaem 31/12/2019
naval mento
Ativo
Ativo circulante
55.185
414
Ativo realizável a longo prazo
Investimentos
2.164
Imobilizado
908
Propriedade para investimento
1.489.914
Intangível
462.013
Total do ativo
2.010.185
414
Passivo
Passivo circulante
377.521 12.014
Passivo não circulante
5.829.797
Patrimônio líquido + AFAC
(4.197.133) (11.599)
Total passivo e patrimônio líquido
2.010.185
414
Ativos e passivos por segmento
em 31/12/2018
Ativo
Ativo circulante
Ativo realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Propriedade para investimento
Intangível
Total do ativo
Passivo
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido + AFAC
Total passivo e patrimônio líquido

269.694 11.444
5.105.790
(3.647.514) (11.053)
1.727.969
391

Composição do Conselho de Administração
Fernando Martins
Presidente do Conselho

Miguel Burlamaqui
Conselheiro

Composição da Diretoria
Pedro Borba
Diretor Presidente

Fernando Martins
Diretor Jurídico

Bruna Born
Diretora de Relações com Investidores

Declaração dos Diretores o sobre o Relatório dos Auditores Independentes
A Diretoria entende que a incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional da Companhia levantada pelos auditores decorre, como justificado pelo próprio auditor, do cenário de incertezas associado ao sucesso do plano de recuperação
judicial, bem como pelo fato incorrer em prejuízos recorrentes. Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. A Administração. Pedro
Borba - Diretor Presidente; Fernando Martins - Diretor Jurídico; Bruna Born - Diretora de Relações com Investidores.

Rogério Freitas
Conselheiro Independente
Erika Barbosa Pereira
Contadora
CRC-RJ - 110794/O-3

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e consolidadas
Nos termos da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no
relatório dos auditores independentes e com as Demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período findo em 31 de
dezembro de 2019, autorizando sua divulgação. Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. A Administração. Pedro Borba - Diretor
Presidente; Fernando Martins - Diretor Jurídico; Bruna Born - Diretora de Relações com Investidores.
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial. Rio de Janeiro – RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“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, 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, individual e consolidada, da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial 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
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. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a nota
explicativa n.º 1 das informações financeiras individuais e consolidadas, que indica que a Companhia e suas controladas estão
em processo de recuperação judicial. Os Planos dependiam de aprovação pela maioria dos credores listados, tanto em quantidade quanto em valor para ser colocado em andamento, o que ocorreu em dezembro de 2014. Com a aprovação dos planos, a
Companhia e suas controladas deverão atender condições para o sucesso da Recuperação Judicial, entre elas: aporte de novos
recursos; reestruturação de dívidas contraídas perante seus credores; renegociação do endividamento referente a conversão
dos créditos em capital da Companhia; reestruturações necessárias nos órgãos de administração; alienação de bens que integram seu ativo permanente. Chamamos a atenção para o fato de a Companhia e seu consolidado estar apresentado deficiência
de capital de giro no montante de R$339.848 mil e R$505.773 mil e prejuízos constantes. Os prejuízos acumulados montam
R$6.235.077 mil, indicando a existência de incerteza significativa quanto à capacidade da Companhia continuar operando, indicando, inclusive, a possibilidade da Companhia e suas controladas não serem capazes de realizarem seus ativos e saldarem
seus passivos durante o curso normal dos negócios. Uma incerteza significativa existe quando a magnitude potencial de seu
impacto e a probabilidade de sua ocorrência são tais que, no julgamento do auditor independente, a adequada divulgação da
natureza e das implicações da incerteza é necessária para apresentação adequada das demonstrações financeiras. Conforme
determinado pela NBC TA 570, concluímos que o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado nas circunstâncias, porém existe incerteza significativa sobre a capacidade de continuidade operacional relacionada ao sucesso do plano
de recuperação judicial, tendo em vista o atendimento de todas as condições demonstradas anteriormente. Concluímos, também, que as informações financeiras descrevem adequadamente, através das notas explicativas nº 1 e nº 27, os principais
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional e os planos
da administração para tratar desses eventos ou condições. Ênfases. Fornecedores: A Companhia e suas controladas apresentavam em 31 de dezembro de 2019 os montantes de R$78.297 mil e R$1.248.275 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, na rubrica de Fornecedores, os quais referem-se aos credores habilitados no Plano de Recuperação Judicial, deferido em 26 de novembro de 2013. Na ocasião, foi obtida a relação do Quadro Geral de Credores que foram habilitados ao Plano
de recuperação Judicial com as atualizações ocorridas ao longo de todo o processo. Chamamos a atenção ao fato de que as
informações referentes aos valores dos créditos que se alteram em razão da apresentação das divergências ao Administrador
Judicial, e, aquelas por sentença em processo de impugnação somente serão informadas no desfecho do processo judicial.
Desconsolidação: Chamamos atenção sobre o assunto “Histórico da falência da OSX Leasing Group B.V.”, descrito na nota
explicativa nº 1, sobre a falência da OSX Leasing Group B.V. na Holanda, em 15 de julho de 2015, que se encontra sob supervisão
da justiça holandesa e sob gestão de um administrador específico. A Companhia passou a não exercer nenhum controle ou influência política, financeira e operacional, significativas, sobre os negócios, incluindo também as controladas e coligadas. Após
a divulgação do fato relevante por parte das empresas Óleo e Gás Participações S.A. (“OGpar”) e Dommo Energia S.A. (atual
denominação de OGX Petróleo e Gás S.A.) (“Dommo”) comunicando a obtenção de “decisão judicial em caráter liminar para
reduzir o valor do daily rate do afretamento da FPSO OSX 3, concedida pelo juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital
do Rio de Janeiro, em face de OSX 3 Leasing B.V. (“OSX 3”), na qualidade de proprietário da embarcação, bem como de Nordic
Truste, a Dommo e a Companhia acordaram a suspensão, pelo prazo de 6 meses: (i) dos pagamentos devidos pela Dommo à
título de contraprestação pelo afretamento da plataforma FPSO OSX 3 e (ii) de certas obrigações previstas nos contratos relacionados ao Afretamento. O prazo da suspensão acordada em 13 de março de 2015 findou-se e a Companhia não atingiu acordo
com os Bondholders da OSX3 com o objetivo de encontrar uma forma de equacionar seus débitos com os primeiros e a solução
mais favorável para o FPSO. Em 2015, a Nordic Trustee ASA apresentou, na Holanda, pedido de falência das sociedades OSX 3
Holding B.V., OSX 3 Holdco B.V. e OSX Leasing Group B.V., subsidiárias da Companhia e votou contra o deferimento definitivo
do procedimento de suspensão de pagamentos concedido anteriormente à OSX Leasing Group B.V., resultando na falência
dela. Por conseguinte, a Companhia passou a não mais deter controle ou influência nesses negócios. A liquidação dos ativos e
passivos delas está sendo supervisionado pela justiça holandesa e gerido por um administrador específico. Para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, a situação se mantém inalterada, onde a Companhia ainda não concluiu a reestruturação
societária. Nossa conclusão não está modificada com relação a esse assunto. “Operação Lava Jato” e seus reflexos na Companhia e suas controladas: Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 28, que discorre a respeito deste assunto. Como
é de conhecimento público, estão em andamento investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da denominada
“Operação Lava Jato” e seus desdobramentos no Rio de Janeiro, a saber: - Operação X, que têm por objeto, principalmente,
práticas relacionadas a corrupção, a lavagem de dinheiro e evasão de recursos. Tal operação investiga fatos relacionados à
construção das plataformas P-67 e P-70 efetuadas pelo Consórcio Integra - subsidiária com personalidade jurídica própria e na
qual a OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial detém participação minoritária. Essas investigações e medidas judiciais envolveram a Companhia e seu acionista controlador e resultaram em ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. A OSX
prestou ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e aos demais órgãos responsáveis todas as informações que lhe foram
solicitadas relacionadas à empresa Integra. - Operação segredo de Midas, que têm por objeto, principalmente, práticas relacionadas a corrupção, utilização de informações privilegiadas e manipulação de mercado. Em 08 de agosto de 2019 foi cumprido
o mandado de prisão temporária emitido contra o Sr. Eike Batista em razão de investigações de crimes de manipulação de
mercado e utilização de informação privilegiada. O mandado foi revogado em 10 de agosto de 2019 pelo Tribunal Federal da 2ª
Região. Tanto o mandado de prisão temporária, quanto os demais eventos que culminaram em notícias, não estão de qualquer
forma associados e/ou foram praticados pela Companhia e/ou os seus administradores. Essas investigações e medidas judiciais
envolveram o seu acionista controlador, Sr. Eike Batista e resultaram em ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. Nossa conclusão não está modificada por conta deste assunto. Outros assuntos criminais envolvendo o acionista controlador e seus reflexos na Companhia e suas controladas: Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 28, a sentença
de primeira instância proferida pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ao Sr. Eike Batista, por uso de informação privilegiada (insider trading) e manipulação de mercado, praticados no ano de 2013. A Companhia e sua administração, entendem
que não foram afetadas pelos efeitos da sentença. Nossa conclusão não está modificada por conta deste assunto. 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 individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Recuperabilidade dos créditos tributários: A Companhia e suas controladas possuíam, em 31 de dezembro de 2019, créditos tributários
nos montantes de R$37.896 mil e R$42.106 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, relativos a saldos negativos de exercícios anteriores e retenções de terceiros. A Companhia tem a expectativa de realização de todo o saldo, através de
compensações com outros impostos federais e por pedido de restituição protocolado junto à Receita Federal do Brasil - RFB,
conforme previsto em lei, cuja probabilidade de recuperação depende principalmente de geração futura de lucros tributáveis.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: Com o auxílio de nossos especialistas tributários, analisamos a
adequação da aplicação das leis tributárias e das deduções fiscais na determinação da base de prejuízos fiscais e diferenças
temporárias; Revisamos os pedidos de compensação dos créditos fiscais e dos processos de restituição do imposto de renda
e contribuição social; Recalculamos a atualização monetária dos créditos, conforme legislação aplicável; Analisamos possíveis indeferimentos de créditos tributários tomados durante o exercício; Solicitamos o plano de negócios da Companhia e de
suas controladas com o objetivo de identificarmos previsão de lucros futuros. Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável a “Recuperabilidade dos Créditos Tributários”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Propriedade para investimento: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e
suas controladas possuíam propriedade para investimento no montante de R$1.489.914 mil, avaliada pelo método do valor
justo. Ao mensurar o valor justo da propriedade para investimento, de acordo com o CPC 28, a Companhia e suas controladas
devem assegurar que o valor justo reflete, entre outras, receitas provenientes de arrendamentos correntes e outros pressupostos que participantes do mercado utilizariam na precificação de propriedade para investimento sob condições correntes de
mercado. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: Avaliamos a razoabilidade das premissas entendimento
das principais variações do período e revisão retrospectiva das projeções, incluindo a utilização de nossos especialistas em
modelos de valorização que nos auxiliaram no entendimento dos pressupostos e das metodologias utilizadas pela administração na preparação das projeções; Verificamos os critérios usados para determinação da taxa de desconto e da taxa de ocupação, aplicadas; Avaliamos a adequação da divulgação efetuada em nota explicativa. Com base nas evidências obtidas por meio
dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o valor registrado na conta “Propriedades para Investimentos”,
bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Empréstimos e Financiamentos e Debêntures: A Controlada OSX Construção Naval S.A. – Em Recuperação Judicial, apresenta o montante de R$1.383.615 mil, em contratos de
empréstimos e financiamentos e R$2.924.378 mil em debêntures, decorrentes do Plano de Recuperação Judicial e utilizados
para recompor o capital de giro necessário para continuidade de suas atividades, pagamento dos custos de reestruturação,
bem como desenvolvimento de seu plano de negócios. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: Analisamos as cláusulas dos contratos de empréstimos e financiamentos e a escritura de emissão de debêntures vigentes em 2019;
Enviamos pedido de confirmação de saldos (circularização) dos empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras; Recalculamos os valores dos empréstimos e financiamentos com base nos encargos financeiros, fluxo financeiro e prazos

de pagamento identificados nos respectivos contratos. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima
resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados “Empréstimos e Financiamentos” e Debentures”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Provisão para contingências: A Companhia e suas controladas possuem
provisões registradas nos montantes de R$103.749 mil e R$252.312 mil na controladora e no consolidado, respectivamente,
relacionadas a processos judiciais com provável expectativa de perda. Provisões e passivos contingentes possuem incerteza
inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação. Também, o reconhecimento e a mensuração das provisões e passivos
contingentes requerem que a Companhia exerça julgamentos relevantes para estimar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos quais a Companhia é parte envolvida. Essa avaliação é
baseada em posições de assessores jurídicos internos e externos e em julgamentos da própria administração. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: Confirmação, por escrito, dos consultores jurídicos externos da Companhia sobre
o estágio processual das ações judiciais ativas e passivas, e a estimativa confiável do potencial perda e da classificação de probabilidade de perda entre provável, possível e remota; Procedemos a leitura dos processos judiciais, incluindo a classificação
do prognóstico de perda atribuída por consultores jurídicos externos à Companhia e suas controladas; Avaliação da política
contábil adotada para provisionamento das ações judiciais e discussão das premissas em que se pautam as estimativas dos
valores provisionados; Testes de recálculo do valor de exposição dos processos judiciais e administrativos, teste de atualização financeira conforme legislação aplicável; Testes de passivos contingentes não registrados, com base em nossas confirmações externas; Confrontamos os valores registrados na Dívida Ativa com a posição da Receita Federal do Brasil - RFB e as
atualizações. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados como “Provisão para Contingências”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Partes
Relacionadas: A Companhia apresenta os montantes de R$125.661 mil, registrados no ativo não circulante, e R$282.615 mil,
registrados no passivo não circulante, na controladora, e R$159.670 mil registrados no passivo não circulante no consolidado.
Os principais saldos ativos e passivos são relativos a operações de transações da Companhia e suas controladas diretas e indiretas com empresas ligadas. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: Entendimento e recálculo das análises e confronto com o registro dos mútuos e suas atualizações; Entendimento e recálculo do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, incidentes sobre os mútuos, conforme legislação vigente. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados na conta “Partes Relacionadas”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Outros assuntos: Demonstrações individuais e consolidadas do valor
adicionado: As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informações
complementares para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria
das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão
conciliadas com as demonstrações financeiras e registros 0, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: O balanço patrimonial individual e
consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de Caixa e do valor adicionado (informação suplementar) e respectivas
notas explicativas para o exercício findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício corrente, foram anteriormente auditados por nós que emitimos relatório datado de
25 de março de 2019, com incerteza relevante relacionada a continuidade operacional e ênfases sobre “Fornecedores”, “Desconsolidação”, “Operação Lava Jato e seus reflexos na companhia e suas controladas” e “Reapresentação dos valores correspondentes por retificação de erro”. Adoção do CPC 06(R2): A Administração da Companhia seguiu o que preconiza o CPC 06
(R2). Conforme exigido pela CVM, mediante interpretação do CPC 26, §19 e §20, foi revelada na nota explicativa nº11 a conciliação entre os métodos exibidos no CPC 06 (R2) e nos Ofícios-Circulares CVM/SNC/SEP/nº 01/2019 e CVM/SNC/SEP/nº
02/2020. A Companhia considerou que a apresentação, está adequada, em todos os aspectos relevantes da posição patrimonial e financeira da Companhia, em conformidade com o CPC 06 (R2). 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 e da governança 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 ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 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
negócios 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas. 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, 31 de março de 2020.
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Catadores de recicláveis do Rio ficam sem trabalho e renda

Com a pandemia do coronavírus, os catadores de
materiais recicláveis do Rio
de Janeiro atualmente estão
sem trabalho nem renda: o
serviço de coleta seletiva
não foi considerado essencial pelas prefeituras, nas
medidas tomadas por conta
da Covid-19, que já vitimou
mais de uma centena de pessoas no país.
As poucas cooperativas
que estão operando parcialmente têm que lidar com
o medo do vírus, já que a
triagem dos materiais recicláveis é manual e há risco
de contaminação. Há ainda
o agravante de que grande
parte dos profissionais integra o grupo de risco: idosos
e pessoas com doenças associadas.
“Sabemos do risco que
é lidar com o resíduo, ainda mais neste momento de

grave crise na saúde. Porém,
352 famílias com quem trabalhamos diretamente, em
seis estados brasileiros, ficaram sem renda. São várias as dificuldades, que vão
desde o fechamento de cooperativas em algumas cidades, como o Rio de Janeiro,
passando até mesmo pelo
material que já havia sido
recolhido em estoque estar
sem comprador neste período de quarentena”, explica Luciana Lopes, uma das
fundadoras da organização
Visões da Terra, consultoria
em sustentabilidade que há
11 anos realiza apoio técnico
a cooperativas de catadores.
A entidade abriu uma
campanha de financiamento
coletivo, que busca garantir
uma renda emergencial de
R$ 100 para cada trabalhador como primeira meta. A
segunda é garantir R$ 200

para cada e a terceira, R$
300, até que seja possível retomar as atividades ou sejam
recebidos recursos via poder
público.
Os valores serão repassados integralmente às 19 cooperativas que contam com
o apoio da Visões da Terra.
No Estado do Rio de Janeiro
são cinco: Cooptubiacanga e
Cootrabon na capital, além
de Coopertroni em Niterói
e Coopercaxias e Coperecológica em Duque de Caxias, totalizando 72 famílias
de catadores. Atualmente a
campanha nacional já arrecadou R$ 5.670, da meta de
R$ 115.600.
“Estamos também monitorando e contribuindo para
organizar políticas públicas de renda mínima, mas a
nossa maior preocupação é
fazer com que os catadores
sobrevivam e possam le-

var comida para suas casas,
enquanto os projetos de lei
para a renda da população
não são aprovados. O tempo
das leis é diferente do tempo
da fome”, avalia Oriana Rey,
sócia da Visões da Terra.
Nesta quarta-feira, o
presidente Jair Bolsonaro
sancionou o Projeto de Lei
que cria uma renda básica
emergencial de R$ 600 aos
trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa,
durante a crise provocada
pelo coronavírus.
Pelas regras contidas no
projeto aprovado pelo Congresso, os trabalhadores deverão cumprir alguns critérios, em conjunto, para ter
direito ao benefício, como
não ter emprego formal;
não receber benefício previdenciário ou assistencial,
seguro-desemprego ou outro programa de transferên-

cia de renda federal, com
exceção do Bolsa Família;
ter renda familiar mensal
per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou
renda familiar mensal total

(tudo o que a família recebe)
de até três salários mínimos
(R$ 3.135); e não ter recebido rendimentos tributáveis,
no ano de 2018, acima de R$
28.559,70.

