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Preço dificultará acesso à
vacina contra coronavírus

Ganância das
farmacêuticas será
entrave a imunização
da população
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NOVOS TEMPOS
Dezoito futuros
embaixadores
aguardam a sabatina
no Senado

“Não tem país que vá conseguir
vacinar toda a sua população”. A
afirmação é da diretora da área
de medicamentos da Organização
Mundial da Saúde (OMS), a médica brasileira Mariângela Simão,
referindo-se à desigualdade socioeconômica entre os países afetados pela pandemia. O fenômeno
pode ser determinante no acesso
ao imunizante. A médica participou do debate online “Acesso a
medicamentos como direito fundamental”, realizado pela Federação Nacional dos Farmacêuticos
(Fenafar).
Segundo a médica, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
trabalha na criação de um fundo
para financiar a vacina contra a Covid-19. “Estamos fazendo um esforço enorme para que haja um fundo mundial para a vacina. Quando
finalmente houver a vacina, não vai
ser para todos”, disse. Principal fator que dificulta o acesso a vacinas,
medicamentos e testes é o preço.
Produtos protegidos por patente,

que impede a produção de genéricos e a concorrência no mercado,
têm seus preços ditados livremente
pelos próprios fabricantes.
“Até que ponto o acesso a essas
ferramentas (de combate à doença)
dependem de proteção intelectual?
Regras atuais de mercado não se
aplicam nessa pandemia. Há um
novo contexto. É preciso pensar

como o mercado vai se comportar
nessa pandemia”, disse.
O pesquisador Jorge Bermudez,
da Escola Nacional de Saúde Sérgio Arouca (ENSP), vinculada à
Fiocruz, alertou para a “cobiça” da
indústria farmacêutica, preocupada
apenas com lucros. E mencionou
o caso da Roche, que em 2009 se
aproveitou da pandemia de H1N1

Crédito deve
apresentar
expansão de 7,6%
em 2020, diz BC

Fed: empréstimos
podres podem
alcançar até
US$ 700 bilhões

Mercado financeiro se
descola da economia real

O Banco Central projeta que
o saldo das operações de crédito
tenha crescimento de 7,6% este
ano, puxado pelo crescimento da
demanda das empresas por empréstimos. A revisão da estimativa, que em março era de crescimento de 4,8%, está no Relatório
de Inflação divulgado nesta quinta-feira.
Para as pessoas físicas, a previsão caiu de 7,8% para 5,8%, enquanto a estimativa para as empresas subiu de 0,6% para 10%. “De
forma geral, essa revisão incorpora
os efeitos do aumento acentuado na
demanda das empresas por crédito,
refletindo o comportamento precaucional ante o aumento das adversidades impostas pela pandemia
da Covid-19 e a necessidade de caixa da grande maioria das empresas
decorrente da queda nas vendas”,
destacou o BC.
No caso das empresas, diz o
Banco Central, houve aumento na
projeção de crescimento do segmento de recursos livres (de 6%
para 15,6%), “a despeito da deterioração do cenário prospectivo
para a atividade econômica. Essa
alteração se fundamenta na perspectiva de maior demanda de crédito das empresas, movimento que
começou a ser percebido a partir da
segunda quinzena de março, quando as firmas buscaram constituir
liquidez para lidar com o agravamento da crise”, disse.

O Federal Reserve Board (Fed)
divulgou na quinta-feira os resultados de seus testes de estresse
para 2020 e análises de sensibilidade adicionais realizadas à luz
do evento do coronavírus. “Os
resultados de nossas análises de
sensibilidade mostram que nossos
bancos podem permanecer fortes
diante dos choques mais severos”, afirmou o vice-presidente
Randal K. Quarles.
Além de seu teste de estresse normal, o Fed conduziu uma
análise de sensibilidade para
avaliar a resiliência de grandes
bancos sob três recessões hipotéticas ou cenários negativos,
que poderiam resultar do evento
do coronavírus.
Nos três cenários negativos, a
taxa de desemprego atingiria um
pico entre 15,6% e 19,5%. As perdas com empréstimos para os 34
bancos variaram de US$ 560 bilhões a US$ 700 bilhões.
A partir desses resultados, o Fed
decidiu proibir recompras de ações,
limitar o pagamento de dividendos
de acordo com uma fórmula baseada em receitas recentes. O objetivo é preservar o capital dos bancos. Durante o terceiro trimestre,
nenhuma recompra de ações será
permitida. Nos últimos anos, as
recompras de ações representaram
aproximadamente 70% dos pagamentos aos acionistas de grandes
bancos.
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Laboratórios em todo o mundo correm para encontrar vacina contra a Covid-19

Enquanto economistas discutem
o formato da curva da atual crise –
se em V, em W, U ou L – o mercado financeiro já se encontra na segunda perna do V. O descasamento
entre as finanças e a economia real
chamou a atenção do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Em artigo e entrevista nesta
quinta-feira, Tobias Adrian, diretor do Departamento Monetário e
de Mercado de Capitais do FMI,
afirmou: “Os investidores parecem
estar apostando que um forte apoio
duradouro dos bancos centrais
manterá uma recuperação rápida,
mesmo que os dados econômicos
apontem para uma desaceleração
mais profunda do que o esperado,
como mostra o World Economic
Outlook Update de junho de 2020.”
A desconexão entre os mercados
financeiros e a economia real pode
ser ilustrada pela recente dissociação entre as bolsas de valores dos
EUA e a queda da confiança do
consumidor, dois indicadores que
historicamente se movem juntos,
levantando questões sobre a sustentabilidade do rali, se não pelo
impulso proporcionado pelos bancos centrais. Os principais BCs do
mundo lançaram pacotes de liquidez que juntos ultrapassam US$ 6
trilhões.
“Essa divergência aumenta o espectro de outra correção nos preços
dos ativos de risco, caso a atitude
dos investidores mude, colocando
uma ameaça à recuperação”, ad-

para “cartelizar os preços” de medicamentos.
O Projeto de Lei (PL) 1462/2020,
assinado por deputados de diversos partidos, apresentado em 2 de
abril, permite ao Brasil pedir a licença compulsória decorrente de
declaração de emergência de saúde
pública de importância nacional ou
internacional.

Aumentam 35%
os pedidos de
seguro-desemprego
na 1ª quinzena
Os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira
assinada subiram 35% na primeira
quinzena de junho em relação ao
mesmo período do ano passado. O
levantamento foi divulgado pela
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.
Na primeira metade do mês,
351.315 benefícios de seguro-desemprego foram requeridos, contra 260.228 pedidos registrados no
mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano, soma
3.648.762 até 15 de junho, aumento
de 14,2% em relação ao 2019.

Bolsonaro diz
que vai prorrogar
mas reduz renda
emergencial
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que haverá prorrogação do
auxílio emergencial por três meses,
mas não confirmou valores nem
prazo. O benefício, segundo ele,
deverá ser reduzido para parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300.
Bolsonaro disse que sua equipe de
governo ainda trabalha nos cálculos
para oficializar a prorrogação.

Tobias Adrian, do FMI
verte Adrian. Altas sequenciais em
mercado de ações de urso (pessimista) ocorreram no passado durante períodos de pressões econômicas significativas, apenas para
mudar rapidamente.
O diretor do FMI chama atenção
para vulnerabilidades financeiras
preexistentes que estão sendo reveladas pela pandemia. Tanto nas
economias de mercado avançadas
como nas emergentes, os encargos
das dívidas das empresas e das famílias podem se tornar incontroláveis em uma severa contração econômica.
A dívida corporativa agregada
tem aumentado ao longo de vários
anos e agora está em níveis historicamente altos em relação ao PIB. A
dívida das famílias também aumentou em muitas economias.
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Desafios na educação na era pós-Covid
A educação do Brasil
vem enfrentando, desde a
crise econômica ocorrida
em 2015, uma série de desafios econômicos, sociais
e culturais extremamente
importantes. Ainda que o
horizonte pudesse de alguma forma sinalizar otimismo relativo ao crescimento econômico do país, o
mundo ficou abalado com a
pandemia do novo coronavírus – Covid-19. Com esse
advento, que tomou a todos
de surpresa, as perspectivas, que eram até positivas
dos diferentes setores econômicos neste ano, caíram
ladeira abaixo.
No que tange ao ensino-aprendizagem, o desafio
instado pelo vírus fez que
com as instituições de educação, desde o segmento
infantil e até aos programas
de pós-graduação, procurassem, e imediatamente, alternativas para que os calendários acadêmicos não fossem
prejudicados, e os alunos,
em consequência, com o
risco inclusive de não terem
como prosseguir os seus estudos.
Foi, e ainda está sendo,
necessária a criação e a implementação de técnicas e
estratégias online, as chamadas aulas remotas, por dirigentes e professores. Essa
tomada de atitude fez-se imprescindível, tendo em vista
o cenário sombrio vivido.
Sabemos, perfeitamente,
que o acesso à internet de

qualidade ainda é um privilégio de uma parcela da sociedade brasileira, que se beneficia dos novos formatos
de interação entre docentes
e discentes. Na educação superior, as dificuldades são de
natureza educacional, econômica e regulatória, uma
vez que todas as ações de
uma instituição superior são
reguladas pelo Ministério da
Educação. Portarias foram e
estão sendo baixadas, e a última delas, Portaria 544, de
16 de junho de 2020, indica
que as aulas remotas poderão ser adotadas até o dia 31
de dezembro de 2020.
Esse ambiente incerto e a
necessidade de implementar
uma metodologia remota
emergencial irão, certamente, revolucionar o setor. Os
especialistas em educação
Fernando Covac, sócio da
Expertise Educação, e Rodrigo Capelato, economista,
diretor executivo do Semesp,
também sócio da Expertise
Educação, produziram um
documento importante sobre
o momento atual e suas consequências, tendo em vista
a necessidade de revisão de
processos e de procedimentos das instituições, introdução de tantos outros e ainda
a imprescindível inovação
metodológica e tecnológica,
que passaram a ditar as normas da vida universitária.
Com a suspensão das atividades presenciais nas IES,
rapidamente as instituições
de ensino superior, sobre-

tudo as privadas, transformaram as aulas para um
formato remoto por meio de
plataformas que possibilitam
a entrega de forma síncrona
na casa dos alunos. O Google for Education tem sido
utilizado por muitas instituições, e o resultado apresentado, por suas salas de aula,
é muito satisfatório.
Desde o começo da pandemia, no entanto, a opinião
de alunos e responsáveis
sobre as diferentes formas
de ensino divergem. E nem
poderia ser diferente, uma
vez que houve uma quebra
de paradigma, e abrupto.
Entre as reclamações, estão
comentários sobre a qualidade do ensino, dificuldade de
concentração e problemas de
acesso às plataformas.
Outra parcela do público
defende com veemência que
as aulas disponibilizadas
remotamente possuem qualidade e são práticas, pois
colaboraram com a distribuição de tempo do aluno, alegando também como fatores
positivos a possibilidade de
controle da reprodução de
conteúdo de maneira simples e acesso a qualquer momento do dia.
São variadas as reclamações sobre incompatibilidade de horários das aulas e,
principalmente, pela infraestrutura em casa, que não
suporta o acompanhamento
das aulas com qualidade.
Por outro lado, uma quantidade de alunos alega estar

satisfeitos com o modelo de
aulas remotas, afirmando
que o ensino é mais efetivo,
permitindo um contato mais
direto com os professores e
colegas de turma.

Modelo atraente
aos alunos e com
mensalidades
competitivas será
vencedor
Em virtude do isolamento
social imposto pela pandemia da Covid-19, os professores e alunos tiveram que se
adaptar às aulas por meio das
mais diversas tecnologias
disponíveis para a educação. Por causa da pandemia
e a necessidade de se ofertar
aulas remotas, as instituições
de ensino privadas passaram
a sofrer pressão pela redução
do valor das mensalidades,
concessão de descontos e renegociação de pagamentos.
Apesar de a maioria dos
estudantes de ensino superior ter acesso à internet em
casa, a qualidade da conexão, do equipamento ou a
falta de conhecimento tecnológico é um fator a ser
considerado. Assim sendo,
garantir que todos os alunos
tenham acesso à aula com
qualidade é fundamental. As
instituições precisam garantir que os equipamentos, a

Preservando a inovação em tempos de Covid-19
A
Lei
do
Bem
(11.196/05) foi criada com
o objetivo de permitir
às empresas do Brasil a
criação de uma estrutura
sustentável e crescente de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I),
através da concessão de
incentivos fiscais por parte do Governo Federal às
empresas que investirem
em tais atividades.
No entanto, segundo
dados do IBGE, divulgados na última edição
da Pesquisa de Inovação
– Pintec, apenas 4,7%
do total de empresas elegíveis para a Lei do Bem
se valem do benefício em
2017. Já para o ano-base
de 2018, embora fosse um
ano de certa limitação econômica, houve um crescimento da ordem de 23%
de empresas que utilizaram o incentivo da Lei do
Bem. Continuando igualmente em proporções ínfimas, pois apenas 6% das
empresas estimadas com
potencial estariam utilizando este incentivo – definido no Capítulo III da
referida Lei.
Ciente de algumas limitações existentes na Lei do
Bem, em 2019, o Ministé-

rio da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC – fez um
diagnóstico sobre importância de rever o incentivo, com o intuito de mapear o total de empresas que
poderiam utilizar o benefício em suas condições
atuais, e adequar a Lei
para incentivar o desenvolvimento econômico do
país. Ainda em 2019, foi
criado um Grupo de Trabalho multidepartamental para realizar tal iniciativa. Como consequência
do trabalho deste grupo,
uma primeira ação foi definida, com o objetivo de
apoiar o contribuinte no
processo de identificação
de atividades elegíveis,
que culminou com a publicação do Guia Prático
da Lei do Bem – MCTIC,
no final do ano.
O ano de 2020 está
sendo atípico para todos
os setores, mas o projeto
de aperfeiçoamento da
Lei do Bem continua em
desenvolvimento, pois o
fomento da inovação nas
companhias é hoje mais
importante do que nunca.
Conforme comentado
pela coordenação do Grupo de Trabalho do MCTIC

atual, se o incentivo se
mantiver como está, quase deixaria de fazer sentido a existência do mesmo,
uma vez que os resultados
operacionais das empresas com a grave crise que
está acontecendo dificilmente serão positivos.
Em paralelo, cientes de
que esta única medida,
apesar de bastante relevante, não seja suficiente
para o setor empresarial
brasileiro,
pretende-se
apresentar uma segunda
proposta de adequação da
Lei do Bem, na qual sejam
consideradas medidas que
permitam uma melhor
percepção do impacto
da lei, como indicadores de esforço, resultado,
além de outras medidas
que almejam dinamizar
a cooperação técnica das
diferentes entidades que
compõem o ecossistema
de inovação ou a integração de perfis mestres e
doutores ao mundo empresarial. Assim, podemos
destacar:
– Incentivo adicional à
contratação de Mestres
e Doutores por parte das
empresas;
– Fomento de parcerias
com ICT, por meio da ati-

em evento apresentado no
início de junho, estão sendo realizadas duas tratativas diferenciadas: uma
emergencial, que pretende adaptar a legislação
às necessidades impostas
pela crise originada pela
pandemia de Covid-19, e
uma segunda de mais longo prazo, que visa atender
algumas questões que vem
sendo discutidas nos últimos anos para dinamizar
o ecossistema de inovação
no país.

Ações do MCTIC
para adaptar a Lei
do Bem e ampliar
a adesão
Assim, a primeira iniciativa que está sendo
tratada visa a entrega de
uma proposta emergencial de alteração da Lei,
tendo como principal intuito que o resultado fiscal
deixe de ser um fator limitante na utilização deste
incentivo – uma das duas
principais causas da pouca aderência de empresas
ao incentivo. No cenário

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

internet e a usabilidade por
parte dos professores e dos
alunos sejam boas. Além
disso, é interessante que possam disponibilizar as aulas
gravadas.
Importante lembrar que
todos os alunos precisam
ser acompanhados de perto. Acolher é a palavra de
ordem. Existem numerosos
casos de professores elogiados no novo formato de
aula, embora alguns ainda
apresentem dificuldades em
adaptar a sua metodologia
de aula.
É fundamental dar suporte ao corpo docente para que
esse possa reformular seus
planos de aulas e suas metodologias. Daí a necessidade
de uma equipe de tecnologia
e informática estar à disposição da comunidade em
tempo real e integral. Não há
como simplesmente transpor
uma aula presencial expositiva para o formato de aula
ao vivo online. É fundamental reduzir o tempo de exposição e mesclar com outras
atividades, incluindo as metodologias ativas.
As primeiras informações
sobre retomada das aulas indicam que a volta será gradual. Nesse sentido, é fundamental planejar como serão
as aulas e sinalizar para os
alunos que o calendário será
integralmente
cumprido.
Mesmo mantendo as aulas
de forma remota, os alunos
precisam saber o que vai
acontecer e, sobretudo, ter

vação e desburocratização do artigo 19A já existente hoje na Lei do Bem,
que prevê o dobro de valor de incentivo quando os
projetos são realizados em
parceria entre empresa e
ICT;
– Fomento de parcerias
entre companhias grandes e empresas de pequeno porte (EPP) de base
tecnológica, facilitando o
acesso às EPP ao incentivo
existente no artigo 18 da
Lei, onde a receita oriunda de serviços de PD&I
não tributa;
– Possibilidade da inclusão como valor dedutível de aportes à fundos de
Ciência e Tecnologia.
Ademais, está sendo definido um processo
para que o Guia Prático
da Lei do Bem, publicado
em 2019, seja atualizado
anualmente com as modificações trazidas pelo
Grupo de Trabalho, com
algumas adaptações para
o final de 2020 relacionadas aos procedimentos de
gestão das candidaturas e
de obtenção de indicadores deste importante incentivo.
Apesar de ainda haver
muito por fazer, existe um
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a garantia de que o serviço
será prestado por completo.
A possibilidade de aulas
remotas ao vivo, combinada
com mais tempo livre e busca por maior empregabilidade, tem sido determinante
para aumentar a procura por
especialização,
tornando-se uma oportunidade nesse
momento. Assim como a
pós-graduação lato sensu, a
oferta de cursos livres também é interessante, mesmo
no caso de serem gratuitos,
pois mantém a visibilidade
da instituição e pode gerar
potenciais alunos de graduação no futuro. Educação
continuada.
Está claro que o modelo
de ensino superior irá mudar. Os especialistas apontam para um novo modelo
que combinará aulas remotas síncronas, com aulas
online assíncronas e atividades presenciais. Pensar
na nova forma de ensino
que virá poderá ser uma
grande vantagem competitiva para as instituições.
As IES que se prepararem e
conseguirem repensar seus
modelos e suas estruturas
sairão na frente. A oferta de
um modelo que seja atraente aos alunos, combinada
com valores de mensalidades competitivos, provavelmente, será a vencedora
na era pós-Covid.

q

Paulo Alonso

Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

direcionamento claro do
MCTIC em promover e
fomentar cada dia mais
o investimento em inovação, especialmente no que
tange o setor privado. De
acordo com o Índice Global de Inovação de 2019,
entre 129 países, o Brasil é
atualmente o 67° país em
produção de inovação.
Nesse sentido, o Brasil
enfrenta diversos desafios,
destacando a importância
de garantir a estabilidade
do investimento em inovação nas companhias,
aproximar o conhecimento científico teórico das
empresas privadas e promover um ambiente de interação entre os diferentes
agentes do ecossistema da
inovação. E tudo isto num
ambiente econômico complexo originado pela Covid-19.
A Lei do Bem apresenta-se como um facilitador
para essa aproximação
além de reforçar e potencializar a inovação como
grande pilar para o desenvolvimento econômico
do país.

q Feliciano Aldazabal
Diretor de Inovação e
Marketing do FI Group.
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Educação entra no terceiro período
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Bar do David
disponibiliza receitas
O bar do David, do chef David Bispo, tem divulgado
todas as segundas-feiras em seu instagram @bar_dodavid receitas dos diversos pratos que disponibiliza em seus
dois restaurantes, no Chapéu Mangueira e em Copacabana.
Atualmente, apenas com delivery, continua oferecendo sua
deliciosa feijoada de frutos do mar, seus pastéis, acarajé
de jiló, bobó de camarão entre outros. Com o slogan “Da
favela para o mundo”, David se tornou um verdadeiro ícone
na gastronomia carioca.

Turismo LGBTQ+
Clovis Casemiro, que coordena no Brasil a IGLTA, associação internacional do segmento LGBTI+, divulgou no
Brasil interessante pesquisa do segmento, feita com turistas
do mundo inteiro, para avaliar as tendências pós pandemia de
um turista altamente qualitativo. Foram entrevistados 2.330
brasileiros, e o foco foi também como se comportariam nos
próximos seis meses. Os resultados são surpreendentes: 55%
fará uma viagem doméstica de lazer; 41% provavelmente
participará de um evento do nicho de mercado ou parada do
orgulho gay; 50% realizará um voo de curta distância. Apenas 32% fará uma viagem em grupo, e 21% um cruzeiro.
Dados muito importantes para a cadeia produtiva de turismo
e políticas públicas.

Direito do Trabalho
Segundo a Dra. Fátima Borges, que atua como advogada
e consultora jurídica na área trabalhista, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 7,7 mil ações trabalhistas no país.
Fátima, que está atendendo online, deixa claro que o papel
da Justiça do Trabalho na desordem causada pela pandemia
é promover serenidade social, no âmbito das relações trabalhistas, e buscar respostas rápidas com soluções que resolvam os problemas que se acumulam.

Loja de Inverno muda formato de operação
A Loja de Inverno, da empresária Zizi Magalhães, vai
mudar seu foco de comercialização. Pretende criar espaços
para outros fornecedores e vai trabalhar com roupas para
destinos de verão também. Tem aumentado os investimentos no e-commerce, sempre investindo em projetos sociais
e educativos de sensibilidade.

Memórias do Vale
O Instituto Preservale, presidido por Nestor Rocha,
iniciou um novo projeto esta semana. Trata-se do livro
Memórias do Vale, que terá entre seus organizadores o professor Marcelo Tesserolli, gerente de Turismo da instituição. Serão relatos de 40 personalidades apaixonadas pelo
Vale do Café, uma das regiões turísticas do Estado do Rio,
que já começou a oferecer produtos dentro dos novos protocolos, como as fazendas União, em Rio das Flores, e São
Luiz da Boa Sorte, em Vassouras, que já estão abertas. O
livro será lançado em outubro.

Relíquias da hotelaria
O Augusto’s Copacabana, que permaneceu aberto durante a pandemia, guarda até hoje características da casa
que ali existia. Entre elas, estão a escada que leva ao salão
de convenções e os vitrais que foram recuperados. Raul Augusto, que dirige o empreendimento, diz que é uma forma
de manter a história do bairro.

Facha
Os alunos da professora Ana Cristina Rosado, titular da disciplina Assessoria de Comunicação na Facha, lançarão até o
final do mês a obra Gestão da Crise em Comunicação. Serão
20 artigos sobre o pronunciamento das marcas, a comunicação
interna e a reinvenção do assessor de imprensa. Ana confessa
que certamente “o papel da comunicação se tornou um dos
maiores protagonistas desse tempo difícil de 2020”.

Tours virtuais
A guia de Turismo e professora de História Priscila Monteiro, que trabalha com turismo cultural há 11 anos e dirige a
HCTUR – História, Cultura e Turismo está oferecendo tours
virtuais pelo Rio de Janeiro. O primeiro, realizado na semana
passada, foi quando o Rio de Janeiro era Paris. A experiência
reuniu mais de 30 pessoas e se mostrou eficaz, pois os integrantes do grupo podem inclusive fazer perguntas. O próximo
será Petrópolis, na semana que vem.

Dia do Consultor
No Dia Internacional do Consultor, a ABCO encerra a
Jornada do Consultor trazendo tendências e insights para
o centro dos debates. O conselheiro consultivo da ABCO
e CEO do Laboratório da Consultoria, Luiz Affonso Romano, é o primeiro convidado confirmado. É nesta sexta,
das 17h30 às 19h. Assista e envie suas perguntas ao vivo.
Inscreva-se em bit. ly/JornadaDoConsultor2020

Itamaraty
Aguardam a sabatina no Senado, que só pode ser presencial, 18 futuros embaixadores brasileiros no exterior. Alguns preocupados, pois estão perto da compulsória, e outros que já haviam organizados novas vidas nos países para
os quais foram indicados.
A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

Agora, novo
ministro terá que
explicar compra
de R$ 3 bilhões
Oficial da reserva da Marinha, o novo ministro da
Educação Carlos Alberto
Decotelli deu aval, em 2019,
para uma compra de mais de
R$ 3 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), que
teve 355 inconsistências
apontadas pela Controladoria-Geral da União (CGU),
o que levou à suspensão dos
contratos.
O edital foi publicado no
dia 21 de agosto e Decotelli deixou a presidência do
FNDE uma semana depois.
Na época, o assunto reverberou de forma negativa
no governo, o que levou o
presidente Jair Bolsonaro a
demitir o então recém empossado no órgão, Rodrigo
Dias.
“Chamou a atenção o fato
de após ter sido anuncia-

do oficialmente como novo
presidente do FNDE, no dia
8 de agosto terem segurado
a nomeação até dia 31 de
agosto e nesse meio tempo,
terem soltado a toque de caixa o pregão”, disse a fonte
ouvida com exclusividade
pelo Congresso em Foco na
época.
O aliado de Dias, que foi
um dos fiadores de sua indicação para o órgão, disse
que o então ministro da Educação, Abraham Weintraub,
reagiu ao cancelamento e
trocou todas os coordenadores do FNDE.
Ao
todo,
os
contratos
somavam
R$
3.023.869.395,50. A licitação destinava-se à compra
de tablets e computadores
para suprir o programa Escola Conectada.
A análise da CGU permitiu identificar “inconsistências entre a demanda prevista e os quantitativos dos
equipamentos licitados, a
ausência de ampla pesquisa
de preços, bem como indícios de planejamento meramente formal da contratação
podendo ocasionar restrição

de competitividade”, diz o
documento.
“Constatou-se ainda a
elaboração da cotação com
empresa de porte incompatível com a contratação
e indícios de vínculo entre
elas”, afirma a Controladoria. No total seriam adquiridos 55.535 computadores
interativos, 207.157 laptops educacionais, 229.974
notebooks educacionais e
570.777 tablets educacionais 3G.
Porém, após análise da
CGU, foi possível constatar
que, em alguns casos, estavam sendo comprados mais
de um computador por aluno. “Sendo que o caso que
mais chamou a atenção diz
respeito à Escola Municipal
Laura Queiroz, do município de Itabirito/MG, que registrou a demanda de 30.030
laptops educacionais, embora a escola só tenha registrado na planilha o número de
255 alunos, (o que equivaleria a 117,76 laptops por aluno)”, diz o relatório. A CGU
apontou 355 inconsistências
nas compras e o pregão foi
cancelado.

Perfil
Decotelli, considerado
uma indicação da ala militar e não da ideológica do
governo, será o primeiro
ministro negro e o terceiro
da Educação do governo
Bolsonaro. Antes de Weintraub, o boliviano Ricardo
Vélez Rodrigues permaneceu pouco mais de três meses no comando da pasta.
Oficial da reserva da
Marinha, ele atuou como
professor da Escola de
Guerra Naval, no Centro de
Jogos de Guerra, e presidiu
o FNDE entre fevereiro e
agosto do ano passado. Depois, passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da
Educação.
Decotelli é bacharel em
Ciências Econômicas pela
Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ),
mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), doutor
pela Universidade de Rosário (Argentina) e pós-doutor pela Universidade de
Wuppertal, na Alemanha.

Um em cada 4 ainda não declarou Imposto de Renda
Um em cada quatro
contribuintes ainda não
declarou o Imposto de
Renda faltando apenas
cinco dias para o fim do
prazo de entrega da declaração 2020. Até as 17h desta quinta-feira, 24.176.080
pessoas enviaram o documento à Receita Federal.
Somente nas últimas 24
horas, foram registrados
815,8 mil envios.
O total enviado equivale a 75,5% dos 32 milhões
de declarações esperadas
para este ano. O prazo
de entrega começou em
2 de março e vai até as
23h59min59s de 30 de junho. Inicialmente, o prazo
acabaria no fim de abril,
mas a data foi prorrogada
por dois meses por causa
da pandemia do novo coronavírus.
A Receita Federal der-

rubou a exigência do número do recibo da declaração anterior e adiou o
pagamento da primeira
cota ou cota única para
junho. Em relação às restituições, o cronograma
dos lotes de pagamento,
que começa em maio e
acaba em setembro, está
mantido.
Quem declara no início
do prazo tem prioridade
para receber a restituição,
caso não a preencham
com erros e omissões. Pessoas com mais de 60 anos,
com moléstias graves ou
deficiência física também
recebem a restituição primeiro. A Receita Federal
adiou o pagamento da
primeira cota ou cota única de Imposto de Renda
para junho
O programa gerador da
declaração está disponível

no site da Receita Federal.
Quem optar por dispositivos móveis, como tablets
ou smartphones, poderá
baixar o aplicativo Meu
Imposto de Renda nas
lojas Google Play, para o
sistema operacional Android, e App Store, para o
sistema operacional iOS.
A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu
rendimentos tributáveis
superiores a R$ 28.559,70
no ano passado, o equivalente a R$ 2.196,90 por
mês, incluído o décimo
terceiro. A multa por atraso de entrega é estipulada
em 1% ao mês-calendário
até 20%. O valor mínimo
é R$ 165,74.
Obrigatoriedade
Precisa ainda declarar

o Imposto de Renda quem
recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; quem
obteve, em qualquer mês
de 2019, ganho de capital
na alienação de bens ou
direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou
operações em bolsas de
valores, de mercadorias e
de futuros.
Quando se trata de atividade rural, é obrigado
a declarar o contribuinte
com renda bruta superior
a R$ 142.798,50. Também
deve preencher a declaração quem teve, em 31
de dezembro do ano passado, a posse ou propriedade de bens ou direitos,
inclusive terra nua, com
valor total superior a R$
300 mil.
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Deputado Márcio Canella

Orçamento do Estado prevê
déficit de R$ 30 bilhões
Falta pouco para a Alerj entrar em recesso, as chamadas
férias do meio do ano dos deputados. Para isso, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) precisa ser aprovada e
publicada no Diário Oficial. Essa semana, a Comissão de
Orçamento da Casa aprovou 589 emendas apresentadas
pelos parlamentares ao texto original. O presidente da
comissão, deputado Márcio Canella (MDB), lembrou que
o orçamento do estado para o ano que vem prevê uma
arrecadação de R$ 53,8 bilhões e gastos em torno de R$
81,1 bilhões, gerando um déficit de quase R$ 30 bilhões.

Cidade do Rio perderá R$ 4 bilhões
Na Câmara do Rio, os vereadores da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira fizeram
audiência pública para discutir o orçamento da prefeitura
para 2021. Técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda
que participaram do encontro estimam a perda de R$ 4
bilhões no orçamento deste ano. A prioridade, segundo
eles, está sendo aumentar a eficiência da máquina pública
e manter o pagamento de servidores e terceirizados.

Deputada Lucinha

Deputados querem a suspensão do recesso
A bancada do PSDB na Alerj está defendendo a suspensão do recesso parlamentar. A deputada Lucinha, uma
das que assinam o projeto de resolução com a solicitação,
argumenta que, assim como foi feito na Câmara Federal,
o recesso deste ano precisa ser suspenso para que o parlamento continue trabalhando para amenizar os efeitos
socioeconômicos da pandemia da Covid-19.

Pé no freio
Se a proposta para suspender o recesso parlamentar de
julho for aprovada, o presidente da Alerj, deputado André
Ceciliano (PT), vai solicitar que as sessões plenárias do período não contem para o andamento do processo de impeachment do governador Wilson Witzel, que tramita na casa.
Pela lei, Witzel tem dez sessões para apresentar sua defesa
à comissão processante. Ceciliano acha que incluir as sessões do recesso nesta conta ficará parecendo que a Alerj
quer acelerar o processo. Essa semana foram realizadas três
sessões. O governador tem mais sete para sua defesa.

Sem desconto do consignado este ano
Os vereadores cariocas aprovaram a proposta da Prefeitura do Rio de suspender até o final do ano o desconto de
empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas. Por
esse período de congelamento, os agentes financeiros não
poderão cobrar juros nem correção monetária das dívidas.
A inclusão do nome dos beneficiários no SPC também
está proibida. Um alívio para os servidores municipais.

Quem demitir perderá incentivo fiscal
Projeto de lei dos deputados André Ceciliano (PT) e Luiz
Paulo Corrêa da Rocha (PSDB), em tramitação na Alerj,
determina que as empresas que receberem incentivos fiscais do estado durante o período de pandemia do coronavírus fiquem obrigadas a não demitir seus empregados. De
acordo com a proposta, se houver demissão, a empresa terá
o benefício reduzido ou cancelado. A medida é para evitar o
agravamento do desemprego, defendem os parlamentares.

CNC: empresário do comércio
nunca esteve tão pessimista
O Índice de Confiança
do Empresário do Comércio
(Icec), medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), caiu a 66,7
pontos em junho, atingindo
o menor nível desde o início da realização da pesquisa, em março de 2011. Os
percentuais de retração do
indicador também foram os
maiores observados na série
histórica: -28,6% em relação
a maio (com ajuste sazonal)
e -43,7% no comparativo
com junho de 2019. Ainda
influenciada pelos impactos econômicos do novo
coronavírus, a confiança
dos comerciantes acumulou
queda de 54 pontos nos dois
últimos meses, levando ao
recorde o pessimismo entre
os tomadores de decisão do
varejo.
O presidente da CNC,
José Roberto Tadros, destaca
que, mesmo com a flexibilização gradual do isolamento
social em algumas regiões
do país, o ritmo de recuperação das vendas no varejo deverá ser lento. “A renda menor e o crédito mais escasso
seguirão, temporariamente,

limitando o consumo, em
especial de produtos não
essenciais, que representam
a maior parcela dos orçamentos domésticos”, afirma
Tadros, reforçando que medidas de saúde e controle de
acesso a clientes nos estabelecimentos deverão continuar a serem adotadas.
O indicador que mede
a satisfação dos empresários com as condições atuais, seja da economia, do
comércio, seja também da
própria empresa, foi o que
mais se destacou negativamente, chegando a 38,9 pontos - menor patamar desde
dezembro de 2015 -, com
quedas significativas, tanto mensal (-46,6%) quanto
anual (-58,3%). Especificamente sobre a economia,
os números pioraram ainda
mais neste mês: 22,7 pontos
(menor nível desde junho de
2016), com queda mensal
de 62,2% e anual de 73,1%.
Mais de 90% dos entrevistados avaliam que a situação
econômica atual está pior do
que há um ano.
Em relação ao momento
do comércio (42,7 pontos),
as avaliações negativas re-

presentaram 81,2% das
respostas dos empresários,
contra 59,9% em maio e
51,2% em junho de 2019. O
presidente da CNC lembra
que, no contexto de prejuízos sem precedentes para o
setor, parte dos varejistas de
menor porte tem enfrentado
dificuldades no acesso ao
crédito, apesar do custo mais
baixo.
“As instituições financeiras ampliaram os riscos de
inadimplência nos balanços
e têm imposto necessidade
de garantias que, por vezes,
superam os valores das operações de crédito”, explica
Tadros, ressaltando que as
micro e pequenas empresas
precisam ser estimuladas,
pois são fundamentais para a
economia. “A criação de um
Refis é absolutamente necessária para o soerguimento econômico, já que não se
sabe quando a crise acabará.”
O índice que avalia as intenções de investimento também ampliou as variações
negativas: -18,6% (mensal)
e -30% (anual). Com 71,5
pontos, o item chegou ao
menor patamar desde junho
de 2017, reforçando que os

empresários devem reduzir
os investimentos nos negócios, em razão da crise.
Nesse cenário, a intenção de
contratação de funcionários
alcançou o menor índice da
série histórica: 67,5 pontos,
com recuos nas bases comparativas mensal (-24,5%) e
anual (-44,6%).
A economista da CNC
responsável pela pesquisa,
Izis Ferreira, destaca que a
proporção recorde de 74,6%
dos empresários do comércio afirmou ter pretensão de
diminuir o quadro de funcionários em junho, contra
56,8% em maio e 32,8%
em junho do ano passado.
Segundo ela, com os primeiros contratos de trabalho
suspensos, na vigência da
MP 936, chegando ao fim,
os comerciantes precisam
decidir o que fazer com os
funcionários. “Como muitos estabelecimentos ainda
estão fechados e os demais
seguem registrando queda
nas vendas, parte dos comerciantes deverá, inevitavelmente, enxugar o quadro de
colaboradores para diminuir
os custos operacionais”, afirma Izis.

Petrobras e Sebrae financiam
startups em até R$ 10 milhões
As startups e pequenas
empresas de base tecnológica de todo o país
poderão se inscrever, até
o próximo domingo, no
edital do Programa Petrobras Conexões para
Inovação, que oferece,
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), recursos no total de até R$ 10
milhões para os projetos
vencedores. As inscrições
poderão ser feitas pelo
site.
A chamada está aberta
para propostas de nove
áreas tecnológicas: tecnologias digitais, robótica, eficiência energética,
catalisadores, corrosão,
redução de carbono, modelagem geológica, tecnologias de inspeção e

tratamento de água. O
objetivo é implantar os
produtos inovadores nas
operações da Petrobras,
explicou o coordenador
do programa, Ricardo
Ramos, do Centro de
Pesquisas e Inovação da
Petrobras (Cenpes).
Segundo Ramos, a intenção é buscar junto a
essas empresas o desenvolvimento ágil de soluções para superação de
desafios, que gerem valor
para o negócio da empresa e, em consequência,
para o setor de óleo e gás
como um todo. “Estamos
em busca de respostas
criativas. A capacidade
de ousar é primordial
para o sucesso dos projetos”, afirmou o coordenador do programa.
Cada proposta poderá

receber recursos de até
R$ 500 mil, com possibilidade de alcançar R$ 1
milhão, dependendo do
valor agregado ao negócio da Petrobras. Os empreendedores contarão
com assessoria da Petrobras e do Sebrae durante
e após o processo de seleção, para que suas soluções sejam implantadas
e gerem valor no curto
prazo.
A Petrobras buscará
viabilizar a continuidade
do desenvolvimento dos
projetos finalizados com
sucesso, com a implantação e testes em campo,
por meio de um lote piloto ou serviço pioneiro.
Na avaliação do diretor
técnico do Sebrae, Bruno
Quick, a parceria com a
Petrobras é estratégica

para o alcance de melhores resultados. “O Sebrae
estará apoiando as micro
e pequenas empresas selecionadas nos editais
com consultorias empresarias complementares
aos projetos de inovação
desde o seu início, favorecendo o ingresso efetivo
da solução inovadora no
mercado e aumentando
sua competitividade”.
No início deste mês,
a Petrobras realizou a
Semana Conexões para
Inovação. Por meio de
lives (eventos ao vivo na
internet) diárias, especialistas da companhia
tiraram dúvidas sobre os
54 desafios de inovação
propostos na chamada
pública. Os vídeos podem
ser acessados pelos interessados no site do edital.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 07 de julho de
2020, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão
de Tefé, nº 34, 7º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para
contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019; (iii) Fixar o montante global de remuneração dos
diretores da Companhia para o exercício de 2020; Em Assembleia Geral
Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em
14/01/2020 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia; (v) Registrar a renúncia de Diretor da Companhia;
(vi) Deliberar sobre a reeleição de Diretores da Companhia; (vii) Deliberar
sobre novo aumento do capital social da Companhia; e (viii) Consolidar o
Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento
societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o
caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia
e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Monitor Mercantil n Sexta-feira, 26 de junho de 2020

Financeiro

5

Ferroeste deve ser novamente privatizada
O Conselho do Programa
de Parcerias de Investimentos deu parecer favorável à
qualificação para privatização da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste),
no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI). Agora, o presidente
da República, Jair Bolsonaro, precisa decidir se acata
ou não o parecer.
Criada em 1988, a malha da Ferroeste interliga
os municípios paranaenses
de Cascavel e Garapuava.
Em 2016, foi aprovada a
sua extensão até Dourados
(MS).

A ferrovia chegou a ser
privatizada em 1996, durante a gestão do governador
Jaime Lerner. Mas após o
consórcio operador da ferrovia deixar de pagar as parcelas do contrato de concessão
e de fazer os investimentos
estabelecidos no acordo,
o controle da ferrovia, de
248,6 quilômetros de extensão, foi retomado pelo estado durante a gestão do governador Roberto Requião,
em 2006.
Conforme a agência Brasil, o pedido de inclusão da
ferrovia no PPI foi feito pelo
governo do Paraná. Caso o

presidente referende a decisão do conselho, o próximo
passo é a formação de um
comitê para acompanhar a
execução do projeto em todas as etapas para sua implementação.
O comitê é constituído
por um representante do Ministério da Economia, por
meio da Secretaria Especial
do Programa de Parcerias de
Investimentos, que o coordenará; um representante do
Ministério da Infraestrutura;
um representante da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT); e dois
representantes
indicados

pelo governo do Paraná.
O prazo para conclusão
dos trabalhos é de 360 dias
a partir da publicação do ato
normativo de sua criação,
prorrogáveis por igual período se necessário. A expectativa é que a ferrovia seja
leiloada na B3, até o final de
2021.
De acordo com a resolução do PPI, privatização da
ferrovia visa reduzir o papel do Estado em atividades
econômicas e faz “parte de
uma estratégia de ampliação
da malha ferroviária de interesse do Estado do Paraná e
da União”.

China acrescenta 316 novos projetos de PPP entre janeiro e maio
A China somou 316 novos
projetos de parceria públicoprivada (PPP) registrados
nos primeiros cinco meses
deste ano, segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR),
o mais alto órgão de planejamento econômico do país.
Os projetos de PPP são um
modelo de investimento colaborativo entre governos e
empresas privadas.
Cerca de 110 dos projetos
referem-se à infraestrutura
urbana, segundo os dados
da Comissão. Os setores incluindo agricultura, silvicultura, conservação da água,

desenvolvimento
social,
transporte e proteção ambiental também registraram
novos projetos de PPP no
período.
Conforme a Xinhua, até
agora, um total de 7.235 projetos de PPP foi registrado
com uma plataforma de monitoramento nacional, mostraram os dados.
As autoridades chinesas
vêm explorando o financiamento de infraestrutura
e obras públicas através do
modelo de PPP nos últimos
anos, pretendendo reduzir a
dívida dos governos locais
e abrir novas oportunidades

para o capital privado.
Brasil
A partir de 2004, quando a
legislação das PPPs foi aprovada no Brasil, criou-se uma nova
opção de contrato entre empresas e setor público. Desde então, foram efetivados diversos
projetos de parcerias públicoprivadas. Foram aplicados em
vários segmentos: hospitais
públicos, obras de saneamento, rodovias e presídios, para
citar alguns exemplos.
Com a escassez de recursos do estado, abriu um
leque de possibilidades à

iniciativa privada, que tem
muito o que desenvolver
em termos de infraestrutura
e melhorias no Brasil. Por
lei, todos os projetos desta modalidade ficam sob a
observação do estado, umas
vez que as parcerias públicoprivadas são contratos que
estabelecem vínculo obrigacional entre a Administração
Pública e a iniciativa privada
visando à implementação ou
gestão, total ou parcial, de
obras, serviços ou atividades
de interesse público, em que
o parceiro privado assume a
responsabilidade pelo financiamento.

ServiceNow adquire Sweagle, gerenciadora de dados de configuração
A norte-americana ServiceNow (com ações na
Nyse, bolsa de valores de
Nova Iorque), plataforma
baseada em nuvem, firmou
um acordo para adquirir a
Sweagle, empresa de gerenciamento de dados de
configuração sediada na
Bélgica. Fundada em 2017
por Mark Verstokt e Van
de Sompele, a Sweagle e a
ServiceNow esperam concluir a aquisição no início
do terceiro trimestre de
2020. As condições financeiras do acordo não foram
divulgadas.
A empresa norte-ameri-

cana acredita que a transação ampliará as capacidades
do DevOps e do IT Operations Management (ITOM)
da ServiceNow, habilitando
os clientes a usar aprendizagem de máquina para
identificar potenciais configurações incorretas, evitar
que elas causem interrupções na produção e acelerar
a remediação. Negócio será
ainda submetido aos órgãos
reguladores.
A ServiceNow observa
que a covid-19 aumentou
muito a importância de as
organizações adaptarem rapidamente suas tecnologias

para atender às constantes
mudanças nas necessidades
de clientes e funcionários. “A
Sweagle fornece uma única
fonte confiável para dados
de configuração que, de outro modo, ficam espalhados
em várias ferramentas. Com
a Sweagle, os clientes da
ServiceNow poderão identificar e interceptar inconsistências em aplicações e na
infraestrutura durante ciclos
velozes de desenvolvimento”, explicou a companhia
norte-americana.
“Hoje, os dados de configuração são tão importantes
quanto ter um bom código

– e foi com base nisso que
a Sweagle se desenvolveu”,
diz Mark Verstockt, CEO
e cofundador da Sweagle.
“Estamos orgulhosos de
nos juntar à ServiceNow
conforme ela segue viabilizando a transformação digital e impulsionando o sucesso dos clientes. Todos os
dias, algo dá errado em uma
empresa devido a dados de
configuração ruins. Juntos,
poderemos ajudar os clientes a aumentar a qualidade
das aplicações sem a necessidade de trabalho manual,
tudo isso enquanto reduzem custos.”

Analistas defendem três vetos
ao marco do saneamento

O projeto do marco legal do saneamento básico seguirá
para a sanção presidencial. Os analistas das principais casas
de análises defendem que o presidente da República tem de
vetar três artigos da lei, sendo o mais importante é o do artigo 14, parágrafo 1, que aponta que, no caso de um processo
de privatização de uma empresa de saneamento estatal, não
há necessidade de consentimento dos titulares (municípios),
caso não haja alterações no objeto e na duração do contrato
de programa. Na opinião da equipe de análise da XP Investimento, a remoção deste mecanismo impactará negativamente
potenciais processos futuros de privatização de empresas estatais de saneamento, sendo que esse ponto é de grande importância para Sabesp e Copasa.
Para os analistas do Bradesco BBI ainda será necessária
uma série de decretos para que a nova regulamentação
possa ser implementada. Esperam que o Governo de São
Paulo confirme os planos de privatização da Sabesp. O
mesmo deve ocorrer com a Copasa, mas o governo mineiro precisa primeiro garantir apoio na assembleia local.
Quanto a Sanepar, lembram que o Governo do Paraná informou que não tinha, por hora, intenção de privatização e
ressaltam que, mesmo no caso de São Paulo, é necessária
aprovação dos deputados por maioria simples. Apesar de
acreditar que o processo de privatização não acontecerá da
noite para o dia e enfrentará forte oposição, recomendam
a compra da Sabesp.

Isabel escondia euros no Novo Banco
As autoridades portuguesas realizaram buscas no norte
do país e apreenderam documentos relativos às empresas
da angolana Isabel dos Santos, além de milhões de euros
que estavam em diversos cofres da agência do Novo Banco, no centro do Porto. Esse dinheiro é parte dos € 280
milhões que foram arrestados. O Ministério Público esteve
nas residências de Mário Leite da Silva, braço direito da
empresária e de Paula de Oliveira, amiga e alegada testa
de ferro, e também na do antigo responsável das Finanças
da Sonangol, Sarju Rainkundalia.

Wirecard se declara insolvente
Os gestores da Wirecard deram início ao processo
de insolvência, depois do escândalo financeiro que pôs
a descoberto um buraco de cerca de € 2 bilhões. Um
dos argumentos utilizados é o grande endividamento.
Agora, empresa de pagamentos germânica avalia se utilizará o mesmo processo para as subsidiárias do grupo.
Depois do pedido, no começo do pregão, a cotação das
suas ações caiu 16,93% para os 9,96 euros, mas as negociações foram suspensas, Quando voltaram afundaram 82,32% para 2,12 euros. Desde o início do ano, a
empresa já perdeu mais de 95%, ou seja quase a totalidade do seu valor.

Engie Brasil lucrou R$ 512 mi no trimestre
A Engie Brasil reportou lucro líquido de R$ 512 milhões
no primeiro trimestre, com recuo de 9,5% na comparação
com igual período de 2019 e também abaixo dos R$ 615,4
milhões esperados peleo mercado. O Ebitda ficou em R$
1,33 bilhão, alta de 9,8% e a receita operacional líquida alcançou R$ 2,6 bilhões, um crescimento de 11% na mesma base
de comparação. Os analistas do Credit Suisse consideraram
fracos os resultados da Engie, pois os custos da geração térmica e outras despesas afetaram as margens. A receita líquida
foi impactada por um resultado financeiro mais fraco frente
a uma alta no uso do caixa e uma contribuição da TAG (empresa de gás) mais baixa que a esperada.

Bradesco recomenda compra da Oi
Apesar do otimismo com a Oi, os analistas lembram que é
preciso aprovar o plano, que envolve a venda de unidades de
negócios. Porém, para a reunião com credores marcada para
o dia 15 de agosto, o Bradesco BBI vê probabilidade de 60%
de aprovação. Por causa disso, o banco passou a recomendar
a compra dessas ações e atualizou o preço alvo das ações de
R$ 1,80 para R$ 2,10. E consideram que a empresa caminha
na direção certa, pois o “Baby Oi” é uma realidade e deve
impulsionar o crescimento sustentável.

Situação da Sabesp não é confortável
A Sabesp enfrenta ventos contrários devido a uma crise
hídrica em curso no estado do Paraná, que levou o governo estadual a declarar uma situação de emergência e a
empresa a implementar rodízio no fornecimento de água
na região metropolitana de Curitiba.
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Plenário da Câmara aprovou novas
Brasil tem a vantagem
regras
para
assembleias
de
acionistas
de possuir uma matriz
energética de fontes renováveis
Thyssenkrupp
trará tecnologia
para produzir
hidrogênio verde
em grande escala

No Brasil, já existem iniciativas públicas e privadas
que buscam mapear e demonstrar o potencial do país
para a produção do hidrogênio verde, ou seja, aquele
produzido através de fontes
renováveis de energia como
solar, eólica, hidroelétrica
e biomassa, afirma a Thyssenkrupp do Brasil.
A empresa, uma unidade
brasileira do grupo industrial
alemão do mesmo nome,
irá implantar no país uma
tecnologia de eletrolizadores
de grande porte para a implementação de unidades industriais para a produção de
hidrogênio verde em grande
escala no país.
“Nosso posicionamento é
estar no início da cadeia do
hidrogênio. Ou seja, em oferecer a tecnologia ideal para
as empresas interessadas em
produzir o hidrogênio verde para disponibilizá-lo ao
mercado e/ou em utilizá-lo
em sua própria planta industrial”, disse o engenheiro
químico Luiz Mello, gerente
de desenvolvimento de negócios na unidade Plant Technology da Thyssenkrupp
no Brasil.
O executivo não mencionou o custo do investimento.
Mas, no último ano fiscal
(2017/2018), a thyssenkrupp
investiu globalmente €787
milhões em pesquisa e desenvolvimento.
A declaração sobre a nova
tecnologia foi feita durante

a BW Live, promovida na
quarta-feira (24) pelo perfil @bwexpo no Instagram.
Segundo Mello, a empresa
colocou em seu plano estratégico o desenvolvimento
dessa tecnologia em todo
o mundo. “A economia do
hidrogênio vai decolar e
queremos ser um player
importante e fornecedor de
tecnologia para a produção
desse insumo”, acrescentou.
De acordo com Mello,
a Thyssenkrupp possui 90
anos de tradição em uso de
hidrogênio
convencional
(obtido a partir de combustíveis fósseis) para a produção
de fertilizantes e de derivados de petróleo de maior valor agregado, além de dominar o processo de eletrólise,
que é necessário para a produção do hidrogênio verde.
“Temos a expertise e tradição em produzir hidrogênio,
e nossa proposta é produzilo de forma sustentável”.
Durante o papo online
promovido pela BW Expo,
Summit e Digital 2020, o
executivo comentou sobre
a diferença de investimento para a instalação de uma
planta de hidrogênio convencional e de uma de hidrogênio verde. Segundo
ele, a ordem de grandeza é
100 vezes menor para uma
de hidrogênio verde por ser,
justamente, sustentável, isto
é, não depender de combustíveis fósseis.
Gás natural
O gás natural, por exemplo, precisa vencer longas
distâncias até chegar à planta
industrial de produção de hidrogênio convencional, exigindo altos investimentos de
transporte, logística e infraestrutura. Enquanto a planta de hidrogênio verde não
precisa estar inserida em um

polo industrial e pode estar
pulverizada em diversas regiões, já que precisa apenas
de água e energia elétrica.
“O grid elétrico brasileiro está muito bem estabelecido, assim não há limites
geográficos para a instalação
de plantas para geração de
hidrogênio verde”, complementou Mello.
Matriz energética

Nesse sentido, o Brasil
também tem uma grande
vantagem que é a matriz
energética formada por fontes renováveis, que podem
estar integradas nessa planta industrial de hidrogênio
verde. Isso porque, de acordo com o gerente da Thyssenkrupp, o hidrogênio pode
ser a solução em momentos
de intermitência das fontes
renováveis, armazenando a
energia. Assim, não há desperdício e a empresa pode
criar um produto de alto valor agregado para uso posterior ou até para a comercialização.
Mello também lembrou
que o hidrogênio pode ser
utilizado para a mobilidade,
mas também como viabilizador de outros biocombustíveis. “O Brasil está
consolidado na questão do
biodiesel, mas o hidrogênio
possibilita a criação de um
diesel verde, por meio da hidrogenação das gorduras vegetais. Esse diesel verde não
tem a limitação do biodiesel,
que impede que o caminhão
seja abastecido 100% com
ele”.
No final da BW Live, o
engenheiro químico ainda
comentou que, além do Brasil, outro país que tem potencial para a produção de hidrogênio verde é o Chile, em
especial pelo seu potencial
de energia solar fotovoltaica.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”) que será realizada no dia 31 de julho de 2020, às 10h00, de modo parcialmente digital,
sendo facultada (i) a participação presencial na sede social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco
1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme detalhado abaixo,
nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº
481/2009”), e doArtigos 121, 124 e 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das
Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a
proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii)
deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020; e (iv) fixar a remuneração anual global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2020. Os documentos e informações necessários para a participação e exercício do direito de voto na AGO encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na forma do artigo 133 da Lei
das Sociedades por Ações, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.
com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a
partir da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM nº 480, de
7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”), da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da Companhia.
Instruções Gerais para a Participação na Assembleia: I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 12 do Estatuto
Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio presencial apresentem,
até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos societários
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela instituição prestadora dos
serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até,
no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia; (b) em caso de representação por procurador, o instrumento de
mandato com reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da Lei das Sociedades por
Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou que tenha outorgado os poderes
ao procurador; (ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos
documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que comparecerem presencialmente à AGO, poderão dela participar e votar aqueles que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda
que tenham deixado de enviá-los previamente. II. Participação Remota por meio Digital. Os acionistas também poderão
participar da AGO de forma remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do
Manual da Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da assembleia por meio digital deverá
enviar os mesmos documentos necessários à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome,
CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia. A assinatura da referida declaração
poderá se dar por meio digital, desde que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento de firma. Para
viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGO, os referidos documentos deverão ser enviados, em até
48 (quarenta e oito) horas antes da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, ou para
o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGO por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar da Assembleia por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos
direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da ICVM nº 481/2009. Caso o acionista não receba o link de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do dia 30 de julho de 2020,
para que seja prestado o suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o link individual única e exclusivamente para participação na AGO, (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a
qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem
tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio digital durante a realização das AGO. Para participar da Assembleia por meio digital, o acionista precisará ter instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante ou procurador que ingressar na assembleia por
meio digital passará por uma verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de identificação do participante na câmera de seu dispositivo,
de modo que a foto e todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo de toda Assembleia o
participante deverá manter a câmera de seu dispositivo ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar da frente da mesma poderá ser
notificado para que retorne ou religue o dispositivo. Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento
ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu áudio. Além disso, informamos que a AGO
será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que a Companhia não se responsabiliza por
problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma Microsoft Teams
com o equipamento do participante. III. Boletim de Voto a Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas matérias constantes da ordem do dia da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto à distância, disponibilizado nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), diretamente para a Companhia, por correio postal – para o endereço Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ, CEP: 22640-102 - ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br. Além disso, os acionistas poderão exercer o direito de voto
mediante transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição financeira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários. As instruções de voto
deverão ser recebidas pela Companhia, pelo custodiante e pelo escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia,
nos termos da ICVM nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância poderá participar da Assembleia Geral
tanto presencialmente, quanto remotamente. No entanto, caso este acionista exerça o direito de voto na Assembleia Geral, o
seu Boletim de Voto a Distância será integralmente desconsiderado e os votos proferidos em tempo real serão considerados
válidos. Rio de Janeiro, 26 de junho de 2020. Renato José Goettems, Presidente do Conselho de Administração.

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou nesta
quinta-feira o relatório sobre
novas regras para a realização de assembleias de acionistas. A MP 931/20 estende
para até sete meses após o
término do exercício social o
prazo para realização de assembleias gerais ordinárias
por sociedades anônimas,
sociedades limitadas e cooperativas. A regra é válida
para empresas cujo exercício
social se encerre entre 31 de
dezembro de 2019 e 31 de
março de 2020.
Conforme a agência Câ-

mara, a prorrogação do
prazo independe de regras
internas (como cláusulas de
acordos de acionistas ou estatutos) que prevejam a realização da assembleia em
prazo inferior.
O relatório de autoria do
deputado Enrico Misasi (PVSP) à Medida Provisória
931/20. Misasi apresentou
um projeto de lei de conversão (PLV), que mantém as linhas gerais do texto original,
em vigor desde março.
Misasi acolheu parte das
51 emendas apresentadas
por deputados e senadores.

Entre as mudanças no texto
original da MP, ele incluiu
um dispositivo que garante
a extensão, em até sete meses, dos prazos para realização de assembleia geral
e de duração do mandato
de dirigentes de entidades
como associações, fundações, conselhos profissionais e entidades desportivas.
O texto também prevê
para essas entidades a realização de assembleias gerais
virtuais. As mudanças foram
negociadas com diversos
partidos.

RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA.
CNPJ nº 05.214.772/0001-40
EDITAL. RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA, com sede à Rua ILHÉUS, 230 - Jardim Gramacho Duque
de Caxias RJ, 33.2.1042227-8, pelo processo nº 00-2020/048172-0, de 04/03/02020, deferido por Decisão Singular de
09/03/2020, arquivado como “Documento de Armazéns Gerais” sob o nº 00003860836, de 09/03/2020, requer Carta de
Matrícula de Armazém Geral para a(s) unidade(s) armazenadora(s) localizada(s) à Avenida Vinte De Janeiro, O MÓDULO C DO RIOGALEAO LOG TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO
- Galeão - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, NIRE 33.9.0176787-2, nos termos do art. 1” do Decreto Federal nº 1.102, de
21.11.1903, c/c art. 1” da IN/OREI nº 17, de 05.12.2013, razão pela qual faz saber o Regulamento Interno, o Memorial
Descritivo das características da(s) unidade{s) armazenadora(s) e as Tarifas Remuneratórias, conforme cópias que a
este acompanham. Rio de Janeiro, 08 de junho de 2020. Vitor Hugo Feitosa Gonçalves - Presidente. ID. 50363620.
REGULAMENTO INTERNO DO ARMAZÉM GERAL
A Sociedade Empresária Limitada RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA, CNPJ nº 05.214.772/000140, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33.2.1042227-8 em
26/09/2017, com sua sede estabelecida à Rua Ilhéus, 230 – Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ – CEP 25055150, neste ato representada por seus sócios, ADALGISO MAIA NETO, brasileira, solteiro, empresário, nascido
em 03/02/1966, carteira de identidade nº 05960503-0 IFP/RJ, CPF nº 838.525.227-49, residente e domiciliado à
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 0001 – bloco C – apto 508 – Edifício Ayrton Senna II – Jacarepaguá – Rio de
Janeiro/RJ – CEP 22775-022 e, OLIVEIRA ALVES HOLDING EIRELI, estabelecida no Brasil, inscrita no CNPJ nº
23.774.277/0001-77, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE nº
33.6.0029476-2, com sede à Rua Abelia, 523 – apto 102 – Jardim Guanabara – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21940-010,
neste ato representada por seu titular, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileira, nascido em 16/06/1965, casado sob
o regime de comunhão parcial de bens, carteira de identidade nº 07.080.065-1 DETRAN/RJ, CPF nº 833.129.197-20,
residente e domiciliado à Rua Abelia, 523 – apto 102 – Jardim Guanabara – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21940-010,
vem apresentar Regulamento Interno de Armazém Geral para sua filial estabelecida à Avenida Vinte de Janeiro, s/
nº - módulo C do Riogaleao Log – terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão – Rio de
Janeiro/RJ – CEP 21941-570, CNPJ nº 05.214.772/0018-98, NIRE nº 33.9.0176787-2 e, estabelece as normas que
regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º - Serão recebidas em depósito mercadorias nacionais, nacionalizadas e estrangeiras, guardando-as e, emitindo, quando solicitados, os competentes Títulos que os representem de acordo com as Leis vigentes nesta localidade, notadamente observando o
Decreto Federal nº 1.102 de 21 de novembro de 1903, no qual este Regulamento está baseado. Parágrafo Único –
Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições legais.
Artigo 2º - A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: I – quando não houver
espaço suficiente para seu armazenamento; e II – se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem
danificar as mercadorias já depositadas. Artigo 3º - A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos
casos de alterações de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força
maior. Artigo 4 - Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou
do seu preposto, e será dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado Recibo de Depósito), contendo quantidade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo
5º- As indenizações prescreverão em três meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter
sido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 6º - O inadimplemento de
pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros e as emissões
de warrants serão regidos pelas disposições do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem
como o horário de funcionamento dos armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes
da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente. Duque de Caxias, 26 de Dezembro de 2019.
RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA
Adalgiso Maia Neto - Sócio – Administrador - Fiel Depositário
RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA
Oliveira Alves Holding Eireli - Sócia
TARIFA REMUNERATÓRIA DO ARMAZÉM GERAL
A Sociedade Empresária Limitada RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA, CNPJ nº 05.214.772/000140, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33.2.1042227-8
em 26/09/2017, com sua sede estabelecida à Rua Ilhéus, 230 – Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ – CEP
25055-150, neste ato representada por seus sócios, ADALGISO MAIA NETO, brasileira, solteiro, empresário, nascido em 03/02/1966, carteira de identidade nº 05960503-0 IFP/RJ, CPF nº 838.525.227-49, residente e domiciliado
à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 0001 – bloco C – apto 508 – Edifício Ayrton Senna II – Jacarepaguá – Rio
de Janeiro/RJ – CEP 22775-022 e, OLIVEIRA ALVES HOLDING EIRELI, estabelecida no Brasil, inscrita no CNPJ
nº 23.774.277/0001-77, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob
NIRE nº 33.6.0029476-2, com sede à Rua Abelia, 523 – apto 102 – Jardim Guanabara – Rio de Janeiro/RJ – CEP
21940-010, neste ato representada por seu titular, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileira, nascido em 16/06/1965,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, carteira de identidade nº 07.080.065-1 DETRAN/RJ, CPF nº
833.129.197-20, residente e domiciliado à Rua Abelia, 523 – apto 102 – Jardim Guanabara – Rio de Janeiro/RJ –
CEP 21940-010, vem apresentar Tarifa Remuneratória de Armazém Geral para sua filial estabelecida à Avenida
Vinte de Janeiro, s/nº - módulo C do Riogaleao Log – terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
– Galeão – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21941-570, CNPJ nº 05.214.772/0018-98, NIRE nº 33.9.0176787-2 e, estabelece as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte:
Código
Serviço
Unidade
Valor
1
ARMAZENAGEM
1.1
Armazenagem mensal – Carga Paletizada – diversos
Mês
R$ 125,00
(material promocional / produto descartável / alimentício
1.2
Armazenagem mensal – Caixas e Containers metálicos /
Mês
R$ 160,00
alimentícios / hospitalar
1.3
Movimentação de entrada – Carga Paletizada (tambor /
Unidade
R$ 23,39
bombona / one ways)
1.4
Movimentação de entrada – Caixas e Containers metálicos
Unidade
R$ 37,77
1.5
Movimentação de saída – Carga Paletizada
Unidade
R$ 23,39
1.6
Movimentação de saída – Caixas e Containers metálicos
Unidade
R$ 37,77
1.7
Paletização diversos
Unidade
R$ 58,48
1.8
Etiquetagem de diversos
Unidade
R$ 23,39
1.9
Strech de cargas
Unidade
R$ 25,00
1.10
Taxa administrativa
%
0,20% sobre NF
2
SERVIÇOS ACESSÓRIOS
2.1
Coleta de amostras
Unidade
R$ 43,15
2.2
Serviços não especificados
A combinar
2.3
Seguro do armazém
A combinar
Duque de Caxias, 26 de Dezembro de 2019.
RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA
Adalgiso Maia Neto
Sócio – Administrador - Fiel Depositário
RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA
Oliveira Alves Holding Eireli - Sócia
MEMORIAL DESCRITIVO DO ARMAZÉM GERAL
Decreto nº 1.102 – artigo 1º itens 1 a 4. A Sociedade Empresária Limitada RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA, CNPJ nº 05.214.772/0001-40, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro sob nº 33.2.1042227-8 em 26/09/2017, com sua sede estabelecida à Rua Ilhéus, 230 – Jardim
Gramacho – Duque de Caxias/RJ – CEP 25055-150, neste ato representada por seus sócios, ADALGISO MAIA
NETO, brasileira, solteiro, empresário, nascido em 03/02/1966, carteira de identidade nº 05960503-0 IFP/RJ, CPF
nº 838.525.227-49, residente e domiciliado à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 0001 – bloco C – apto 508
– Edifício Ayrton Senna II – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22775-022 e, OLIVEIRA ALVES HOLDING
EIRELI, estabelecida no Brasil, inscrita no CNPJ nº 23.774.277/0001-77, com seu ato constitutivo arquivado na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE nº 33.6.0029476-2, com sede à Rua Abelia, 523 – apt. 102
– Jardim Guanabara – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21940-010, neste ato representada por seu titular, LUIZ CLAUDIO
DE OLIVEIRA, brasileira, nascido em 16/06/1965, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, carteira de
identidade nº 07.080.065-1 DETRAN/RJ, CPF nº 833.129.197-20, residente e domiciliado à Rua Abelia, 523 – apto
102 – Jardim Guanabara – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21940-010, vem apresentar Memorial Descritivo de Armazém
Geral, firmado por profissional competente, para sua filial estabelecida à Avenida Vinte de Janeiro, s/nº - módulo
C do Riogaleao Log – terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão – Rio de Janeiro/
RJ – CEP 21941-570, CNPJ nº 05.214.772/0018-98, NIRE nº 33.9.0176787-2 e, estabelece as normas que regerão
sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte: Capital é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Capacidade: Área total de 2.236,67 m2, sendo 1.588,73 m2 referentes ao piso térreo de armazenagem e 647,94 m2
referentes ao mezanino. Estrutura: Vigas e pilares de concreto pré-moldado sobre fundações. Paredes: Existentes
limítrofes / internas em alvenaria de bloco de concreto, esquadrias metálicas com vidro existente. Cerâmica nas
áreas molhadas e pintura com tinta acrílica. Piso: Cerâmicos nas áreas molhadas, vinílico em áreas de escritórios,
restante do mezanino em osso e piso super nivelado de alta resistência na área do galpão (térreo). Cobertura:
Telhas de concreto e domos em fibra de vidro translúcido. Teto: Estrutura aparente sem forro (galpão e mezanino)
e forro removível em áreas molhadas e escritório. Iluminação: Iluminação Natural através de telhas translúcidas e
janelas ao fundo e na frente da edificação. A iluminação artificial é feita através de lâmpadas do tipo fluorescentes
(áreas molhadas e escritório) e refletores de LED na área do galpão, em locais estratégicos, conforme normativas
da ABNT. Sistema de iluminação de emergência em todos os ambientes, iluminação dos pátios e equipamentos.
Ventilação: Através de elementos vazados nas alvenarias do armazém e ventiladores. Portões das Docas: 5 docas com portões metálicos com sistema de abertura tipo Guilhotina. Áreas para Armazenamento: Capacidade de
armazenamento de 1.800 (mil e oitocentos) paletes, que receberão apenas carga seca. Área para Movimentação:
Área interna de descarga para recebimento e expedição, com aproximadamente 900 metros quadrados. Área externa, sendo pátio de manobra, carga e descarga e depósito e guarda, com 1.500 m2. Segurança: A unidade está
dotada de sprinklers, de extintores e de hidrantes distribuídos conforme aprovação do Corpo de Bombeiros e sistema
de hidrantes. Natureza das Mercadorias: Todos os constantes da tarifa, ou seja: carga, descarga, armazenagem
e distribuição. Operações e Serviços: Todos os constantes da tarifa, ou seja: carga, descarga, armazenagem e
distribuição. Duque de Caxias, 26 de Dezembro de 2019.
RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA
Adalgiso Maia Neto
Sócio – Administrador - Fiel Depositário
RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA
Oliveira Alves Holding Eireli - Sócia
MARIA CAROLINA BOAVENTURA CAMBRAIA
Arquiteta e Urbanista - A56565-2 CAU/RJ
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
I. Aos Acionistas
A Administração da Technos S.A. (“Companhia”) apresenta suas demonstrações financeiras referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.
II. Apresentação do desempenho dos negócios sociais da Companhia
A Companhia desenvolve, monta e distribui relógios desde 1956, diretamente ou por meio de suas subsidiárias que
são vendidos em todo o território nacional. A receita operacional bruta da Companhia, ilustrada na tabela a seguir,
consiste em receitas advindas: (i) da venda de relógios e óculos; e (ii) da prestação de serviços de assistência
técnica.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018
2019
Variação (%) 2018/2019
(em milhões de reais, exceto percentuais)
Receita Bruta
Venda de Produtos
357,5
372,1
4,1%
Assistência Técnica
6,0
6,3
4,3%
Total
363,5
378,4
4,1%
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018
(%) do Total
2019
(%) do Total
Variação (%) 2018/2019
(em milhões de reais, exceto percentuais)
Venda de Produtos (por Categoria)
Clássico
173,0
48,4
178,5
48,0
3,2%
Esporte
42,9
12,0
47,5
12,8
10,6%
Moda
141,5
39,6
146,1
39,3
3,3%
Total
357,4
100,0
372,1
100,0
4,1%
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018
2019
Variação (%) 2018/2019
(em milhões de reais, exceto percentuais)
Venda de Produtos (por Canal de Distribuição)
Lojas Especializadas (1)
253,3
268,7
6,0%
Magazines
104,1
103,4
-0,7%
Total
357,4
372,1
4,1%
b) Assistência Técnica
Nossa receita bruta com assistência técnica passou de R$6,0 milhões no exercício social encerrado em 31/12/18
para R$6,3 milhões no exercício social encerrado em 31/12/19, representando crescimento de 4,3%.
c) EBITDA e EBITDA Ajustado
Reportamos nosso EBITDA de acordo com a instrução 527/12 da CVM. Para melhor refletir a geração de caixa
operacional e recorrente da empresa, reportaremos também o EBITDA Ajustado, que poderá ser conciliado com o
EBITDA considerando os ajustes que seguem na tabela abaixo:
2018
AV (1) (%)
2019
AV (1) (%) AH (2) (%)
(=) Lucro Líquido
14,4
4,7
(122,7)
(38,8)
(953,6)
(+) Depreciação e Amortização
(11,3)
(3,7)
(12,2)
(3,9)
8,5
(+/-) Resultado Financeiro
4,2
1,4
(5,2)
(1,6)
(222,0)
(+) Impostos Correntes
0,0
0,0
(0,0)
(0,0)
(+/-) Impostos Diferidos
13,0
4,3
9,2
2,9
(29,6)
(=) EBITDA (CVM 527/12)
8,4
2,7
(114,4)
(36,2)
(1.465,9)
(+/-) Provisão para Contingências¹
(1,0)
(0,3)
(9,7)
(3,1)
902,4
(+) Outras Despesas Não Caixa²
(1,2)
(0,4)
(1,4)
(0,4)
16,5
(+) Outras Despesas Não Recorrentes³
(19,5)
(6,4)
(1,5)
(0,5)
0,0
(+) Impacto do AVP sobre o Resultado Operacional4
(6,3)
(2,1)
(6,4)
(2,0)
1,9
(+) Impactos Extraordinários5
28,3
9,3
(110,6)
(35,0)
(490,3)
(=) EBITDA Ajustado
8,0
2,6
15,2
4,8
89,9
Em 2019, o EBITDA ajustado de R$ 15,2 milhões foi 89,9% superior ao de 2018.

III. Investimentos
Os investimentos da Companhia se concentram, usualmente, em sete principais tipos: (i) investimentos na estrutura
e maquinário da planta em Manaus; (ii) investimentos em hardware e software de tecnologia; (iii) investimentos
em automóveis para nossa equipe de vendas; (iv) investimentos na manutenção de imóveis; (v) investimentos em
mobiliário de ponto de venda associado ao projeto de franquias, (vi) móveis e utensílios; e (vii) Marcas e Patentes.
O montante total de investimentos totalizou R$9,5 milhões no exercício social encerrado em 31/12/19 e R$15,1
milhões no exercício social encerrado em 31/12/18.
IV. Principais Fatos Administrativos Ocorridos no Exercício
Durante o exercício social, não houve a necessidade do Conselho de Administração da Companhia deliberar e,
consequentemente, aprovar aumento de capital.
Também não houve outro fato administrativo ocorrido no exercício de 2019 que necessite ser destacado nesta
seção.
V. Política de Reinvestimento de Lucros e Distribuição de Dividendos
O Estatuto Social da Companhia determina que os lucros apurados em cada exercício social terão a destinação
que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal,
quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em lei. Além disso, a Lei das Sociedades
por Ações prevê que, do lucro líquido do exercício social, obtido após a dedução dos prejuízos acumulados e a
provisão para o imposto de renda, 5% serão destinados para constituição da reserva legal, até atingir 20% do
capital social.
Após a constituição da reserva legal, o Estatuto Social determina que o lucro que remanescer, ajustado pela
constituição de reservas de contingências e/ou sua respectiva reversão, se for o caso, será distribuído na seguinte
ordem: (a) 25%, no mínimo, será destinado para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas, compensados
os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados; e (b) o saldo terá a destinação que for
deliberada pela Assembleia Geral.
A distribuição dos dividendos da Companhia ocorre anualmente. De acordo com o Estatuto Social vigente, a
Companhia poderá levantar balanços semestrais e ainda, em qualquer época, balanços extraordinários e o Conselho
de Administração poderá, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, declarar dividendos intermediários à
conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Não existem
restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamento que sejam especialmente aplicáveis
à Companhia, assim como não existem restrições impostas por contratos, decisões judiciais, administrativas ou
arbitrais.
VI. Auditores
Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, os auditores independentes da Companhia são a KPMG Auditores
Independentes desde janeiro de 2017.
A política da Companhia em relação aos auditores independentes, na prestação de serviços não relacionados à
auditoria externa, substancia-se nos princípios que preservam a independência do auditor. Esses princípios estabelecem que: (i) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (ii) o auditor não deve exercer funções gerenciais;
e (iii) o auditor não deve advogar por seu próprio cliente.
Adicionalmente, dentre os procedimentos adotados pela Companhia para evitar a existência de conflito de interesses, perda de independência ou objetividade dos auditores independentes, destacam-se os seguintes: (i) a contratação e negociação de quaisquer serviços fora do escopo da auditoria deve ser sempre realizada junto a equipes
diferentes daquelas que prestam os serviços de auditoria liderados por outros sócios e sem qualquer comunicação
entre si; e (ii) as contratações de serviços dos auditores externos devem sempre ser discutidas com o Conselho
de Administração da Companhia.
Dessa forma, considerando a natureza dos serviços prestados, a Companhia entende, com base na confirmação
dos auditores, que durante o exercício de 2019 os auditores externos não prestaram serviços que pudessem impactar a independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria das demonstrações
financeiras.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.
Joaquim Ribeiro
Diretor Presidente

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito
Contas a receber de clientes
Dividendos a receber
Estoques
Impostos a recuperar
IR e CSL a recuperar
Instrumentos financeiros derivativos
Outros
Ativos não circulantes mantidos para venda
Não circulante
Depósitos vinculados
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Instrumentos financeiros derivativos
Depósitos judiciais
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

Controladora
2019
2018

4
5
7
24
8
17
17
25

12

6
15
17
25
16
9
11
10

Consolidado
2019
2018

12
3.376
2
8
29
3.427
3.427

25
5.093
19
1.513
278
6.928
6.928

54.109
6.828
154.790
122.615
32.415
5.834
2.519
11.863
390.973
1.767
392.740

69.861
7.540
160.179
115.105
10.386
4.646
12.877
12.043
392.637
267
392.904

-

458.795
458.795
465.723

4.264
4.250
37.344
540
5.520
38.992
192.441
283.351
676.091

24.164
5.000
66.083
251
4.961
291
36.718
262.099
399.567
792.471

Nota
21
22

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar
Valor a pagar por aquisição societária
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a pagar – cessão direitos creditórios
Arrendamento a pagar
Provisão para honorários de êxito e outros
Outros

13
15
17
17
6
25
14
18
18

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

21
1
43
34
4
103

2
27
5
1
35

35.555
83.388
3.582
923
6.496
1.375
1.103
911
3.390
2.043
19.275
5.022
163.063

58.720
55.447
6.442
903
6.956
1.376
1.103
883
5.290
137.120

-

35

66.397
23.213
54.638
1.852
4.656
292
7.113
3.753
5.478
1.151
168.543
331.606

47.604
32.387
40.393
1.957
26.163
295
32.561
8.303
189.663
326.783

130.583
(11.208)
(10.870)
204.432
(14.107)
42.450
3.205
344.485
344.588

130.583
(11.208)
(10.870)
203.006
(14.132)
52.139
112.965
3.205
465.688
465.723

130.583
(11.208)
(10.870)
204.432
(14.107)
42.450
3.205
344.485
676.091

130.583
(11.208)
(10.870)
203.006
(14.132)
52.139
112.965
3.205
465.688
792.471

13
17
16
17
6
25
18
14
18

19

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
Controladora
2019
2018
(1.814) (1.522)

Consolidado
2019
2018
316.225 305.696
(206.982) (159.038)
109.243 146.658
(103.839) (95.945)
(3.828) (13.287)
(39.589) (35.189)
(71.618)
(17.014) (5.139)
(126.645) (2.902)
40.336
82.873
(45.519) (78.624)
(5.183)
4.249
(131.828)
1.347

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto
Despesas com vendas
22
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
7
Despesas administrativas
22
Impairment ágio
22
Outras receitas (despesas), líquidas
22
(1.790)
(109)
Prejuízo antes do resultado financeiro e equivalência patrimonial
(3.604) (1.631)
Resultado de equivalência patrimonial
9
(119.061) 15.914
Receitas financeiras
23
15
86
Despesas financeiras
23
(4)
Resultado financeiro, líquido
23
11
86
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
(122,654) 14.369
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
17
9.174
13.022
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(122.654) 14.369 (122.654) 14.369
Lucro líquido (prejuízo) por ação (expresso em R$ por ação)
Lucro líquido (prejuízo) básico e diluído por ação
Integralmente de operações continuadas (nota 18.6(d))
(1,5868) 0,1859
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

Insumos adquiridos de terceiros
Custo das vendas
Materiais, energias e serviços de terceiros e outros
Perda/recuperação de valores ativos
Outras (despesas) receitas, líquidas

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar
IR e Contribuições retidos na fonte
Salários e encargos sociais a pagar
Dividendos a pagar
Valor a pagar por aquisição societária
Instrumentos financeiros derivativos
Arrendamento a pagar
Provisão para honorários de êxito
Contas a pagar - cessão de direitos creditórios
Outros

Patrimônio líquido
Capital social
Ações em tesouraria
Gastos com emissão de ações
341.161
Reservas de capital e opções outorgadas
Ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de lucro de incentivo fiscal reflexa
Reservas de lucros
Dividendo adicional proposto
341.161
Total do patrimônio líquido
344.588
Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Receita bruta a valor presente
Provisão para valor recuperável de contas a receber

Nota

Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
- 370.884 356.195
(3.828) (7.189)
- 367.056 349.006
(2.243)
(2.243)
(2.243)
(2.243)

(332)
(332)
(332)
(1)
(333)

(159.060)
(94.557)
(295)
61
(253.851)
113.205
(71.618)
(12.255)
29,332

(123.264)
(107.380)
50
(333)
(230.927)
118.079
(11.282)
106.797

Valor adicionado bruto
Impairment ágio
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
(119.061) 15.914
Receitas financeiras
15
86
40.336
82.873
Outros
2.196
51.918
Valor adicionado total a distribuir
(121.289) 15.667
71.864 241.588
Distribuição do valor adicionado
Salários e encargos
1.228
1.189
88.409
87.653
Federais
4
25.426
10.692
Estaduais
133
104
47.997
42.871
Municipais
400
368
Incentivos fiscais
- (12.850) (14.173)
Juros e variações cambiais
4
36.075
52.181
Outros
1
9.061
47.627
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(122.654) 14.369 (122.654) 14.369
Valor adicionado distribuído
(121.289) 15.667
71.864 241.588
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(122.654)
14.369 (122.654) 14.369
Itens que podem subsequentemente ser reclassificados para o resultado
Operações no exterior – diferenças cambiais na conversão
25
(29)
Total do resultado abrangente do exercício
(122.654)
14.369 (122.629) 14.340
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
Controladora
2019
2018
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajuste de itens que não afetam o caixa
Amortização e depreciação
Provisão (reversão) para valor recuperável de estoques
Provisão (reversão) para valor recuperável de contas a receber
Baixa de contas a receber por execução
de garantia sem geração de caixa
Provisão para contingências
Resultado na venda de ativos permanentes
Provisão impairment do ágio
Reversão de impairment de bens do ativo imobilizado e intangivel
Equivalência patrimonial
Juros sobre empréstimos
Outras despesas de juros e variação cambial
Despesas com opções de ações
Outros
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) de contas a receber
Redução (aumento) nos estoques
Redução (aumento) nos impostos a recuperar
Redução (aumento) nos outros ativos
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar
Aumento (redução) em salários e encargos sociais a pagar
Aumento (redução) em impostos,
taxas e contribuições sociais a pagar

Consolidado
2019
2018

(122.654)

14.369

(131.828)

1.347

-

-

12.254
32.779
3.828

11.282
2.028
7.189

-

-

15.000
333

119.061
23
(3.570)

(15.914)
109
(1.436)

(1.500)
14.245
34
71.618
(7)
5.956
4.390
1.426
225
(13.420)

1.522
249
20
7

(91)
(4)
(11)
(19)

1.561
(40.289)
5.522
10.731
21.984
(460)

18.231
(11.541)
(57.832)
11.526
62.757
(587)

42
(1.730)
1.717
(13)

(17)
(1.578)
1.583
5

(2.945)
9.434
(4.220)
5.214

462
81.262
(5.749)
(994)
74.519

(7)
19.012
1.469
1.607
(1.014)
58.246

Dividendos recebidos
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de participação societária
(22.529)
(1.652)
Caixa restrito
1.014
(7.540)
Resgate de depósitos vinculados
20.577
1.877
Compras de imobilizado
(4.279)
(10.517)
Valor recebido pela venda de imobilizado
e ativos destinados a venda
1.056
2.027
(5.263)
(4.681)
Compra de ativos intangíveis
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
atividades de investimento
(9.424)
(20.486)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos pagos
(57.998)
(54.508)
Emprestimos recebidos
50.261
55.507
Arrendamento pago
(3.804)
(1)
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
atividades de financiamento
(11.542)
999
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
(13)
5
(15.752)
55.032
25
20
69.861
14.829
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 4)
12
25
54.109
69.861
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
(13)
5
(15.752)
55.032
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reservas de lucros
Reservas
Dividendo
Lucros
Total do
Reservas
Opções
de incentivo Reserva Retenção
adicional (prejuízos)
patrimônio
de capital outorgadas
fiscal reflexa
legal de lucros
proposto acumulados
líquido
Em 31 de dezembro de 2017
178.802
22.597
52.139
15.575
87.046
3.205
453.785
Impacto inicial adoção IFRS 9
(4.025)
(4.025)
Em 1º/01/2018
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
22.597
(14.084)
52.139
15.575
83.021
3.205
449.760
Opções de compra de ações - stock options (Nota 20)
1.607
1.607
Lucro líquido do exercício
14.369
14.369
Variação cambial em investimento no exterior de controlada
(48)
(48)
Constituição de reserva legal
718
(718)
Reserva de lucros a realizar
13.651
(13.651)
Em 31 de dezembro de 2018
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
24.204
(14.132)
52.139
16.293
96.672
3.205
465.688
Em 1°/01/2019
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
24.204
(14.132)
52.139
16.293
96.672
3.205
465.688
Opções de compra de ações - stock options (Nota 20)
1.426
1.426
Prejuízo do exercício
(122.654)
(122.654)
Variação cambial em investimento no exterior de controlada
25
25
Compensação de prejuízo do exercício
(9.689) (16.293) (96.672)
122.654
Em 31 de dezembro de 2019
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
25.630
(14.107)
42.450
3.205
344.485
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
sificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes
A Technos S.A. (a “Controladora” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto e está sediada na ci- são avaliadas no momento inicial pelo valor justo e, subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso
dade do Rio de janeiro - RJ - Brasil. A Companhia foi constituída em 6 de dezembro de 2007 e entrou em operação em da taxa de juros efetiva, deduzidas do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos. O
8/01/2008. Seu objeto social é a participação em outras sociedades, no país ou no exterior. Em 31 de dezembro de 2018 CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por um modelo de ‘perdas de crédito esperadas’. O
a Companhia detinha participação de 100% no capital da Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos
no capital da SCS Comércio de Acessórios de Modas Ltda. (“SCS”) e no capital da SCS 2 Comércio de Acessórios de de contratos e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais.
Modas Ltda (“SCS 2”), empresas consolidadas nessas demonstrações financeiras (conjuntamente “Grupo”). O Grupo Nos termos do CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38 / IAS 39. A avaliatem como atividade principal a fabricação e distribuição no atacado de relógios de pulso.
ção do valor justo é obtida através do cálculo do valor presente dos fluxos de caixa descontados, considerando a melhor
taxa compatível com transações de natureza, prazo e riscos do respectivo ativo. A outra premissa chave no cálculo do
2. BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas valor presente é o prazo de recebimento. Utilizamos como premissa o prazo individual de cada nota fiscal faturada.
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas in- O Grupo reavalia essa metodologia trimestralmente, atualizando suas premissas conforme as práticas comerciais de
ternacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo International prazos efetivamente registradas assim como alterações na taxa de desconto aplicada.
Accounting Standards Board (IASB). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de 2.10. Estoques. Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é
Administração em 31 de março de 2020. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra- determinado usando-se o método do custo médio de aquisição, calculado a cada nova entrada nos estoques. Os custos
ções financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são contabilizados da seguinte forma: • Matérias-primas - Custo de aquisição segundo o custo médio. • Produtos acabados e em elaboração - Custo dos materiais
apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1. Sazonalidade. A Companhia não opera com impactos sazonais significativos durante o período, entretanto, no diretos e mão de obra e uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade
mercado interno, em geral, no quarto trimestre a demanda é mais forte do que nos demais trimestres, em razão das operacional normal. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos
os custos de execução e as despesas de venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado
celebrações comemorativas de Natal.
de cada processo de importação. A provisão para perda de estoques é constituída em montante considerado adequado
2.2. Base de consolidação. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da pela administração para absorver perdas na realização dos saldos de estoques. A variação da provisão no exercício
Technos S.A. e de suas controladas diretas e indiretas, conforme descrito na Nota 9, denominadas Grupo. O controle social é contabilizada na rubrica de custo de mercadorias vendidas.
é obtido quando o Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a
investida e tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido em relação à investida. Com ex- 2.11. Ativos intangíveis. a. Ágio. O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contrapresceção do resgate das ações de não controladores, também mencionado na Nota 10, a Companhia não apresentou tação transferida, (ii) do valor da participação de não controladores na adquirida e (iii) do valor justo na data da aquisição
outras alterações de participações em empresas consolidadas nem nas bases para consolidação no exercício social de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis
findo em 31 de dezembro de 2019, portanto são as mesmas utilizadas em 31 de dezembro de 2018. O Grupo avalia adquiridos. Caso o total da contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a particise exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos pação mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada
três elementos de controle. A consolidação de uma controlada tem início quando o Grupo obtiver controle em relação à adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado. b.
controlada e finaliza quando Grupo deixar de exercer o mencionado controle. O resultado e cada componente de outros Marcas registradas e licenças. As marcas registradas e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas,
resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo se isso inicialmente, pelo custo histórico. Valores a pagar por licenciamentos são registrados no passivo como “Licenciamenresultar em prejuízo aos acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações tos a pagar”. As marcas registradas e as licenças adquiridas em uma combinação de negócios são reconhecidas pelo
financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis do Grupo. Todos os ativos valor justo na data da aquisição. Posteriormente, as licenças, uma vez que têm vida útil definida, são contabilizadas
e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações entre pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o
membros do Grupo, são totalmente eliminados na consolidação. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e custo das licenças durante sua vida útil estimada entre 1 e 5 anos. Para as marcas de vida útil indefinida que não estão
passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos sujeitos à amortização, são testados anualmente para a verificação de redução do valor recuperável (Nota 10). c. Rena data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como lações contratuais com clientes. As relações contratuais com clientes, adquiridas em uma combinação de negócios,
pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração são reconhecidas pelo valor justo na data de aquisição. As relações contratuais com clientes têm vida útil finita e são
da participação não controladora a ser reconhecida é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método
com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos não re- linear durante a vida esperada da relação com o cliente que varia de 1 a 5 anos. d. Softwares. As licenças de softwares
alizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para
a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de 1 a 5 anos.
controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. O 2.12. Imobilizado. O imobilizado é composto por terrenos, edificações, equipamentos, veículos e instalações, e compercentual de participação nas empresas do grupo está disposto na Nota 9. A empresa líder do Grupo é a Technos S.A., preendem, principalmente, fábricas, escritórios e ativos utilizados na operação do Grupo. O imobilizado é mensurado
sediada no Brasil, onde negocia suas ações na bolsa de valores de São Paulo (BM&FBovespa). Em 31 de dezembro de pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
2019 e 2018 o Grupo não possuía empresas controladas em conjunto ou coligadas.
2.3. Apresentação de informação por segmentos. A administração da Companhia analisou e concluiu que para fins separado, conforme apropriado, somente quando for provável que resultem em benefícios econômicos futuros associade divulgações nessas demonstrações financeiras, em função da estrutura do Grupo e das informações utilizadas para dos ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas
tomadas de decisão e avaliações de desempenho ser elaboradas considerando os resultados do Grupo como um todo é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando
incorridos. Os terrenos não são depreciados por possuir vida útil indefinida, porém, conforme CPC 01 são testados no
a Technos S.A. possui somente um segmento.
mínimo anualmente sobre possibilidade de redução do valor recuperável. A depreciação de outros ativos é calculada
2.4. Conversão de moeda estrangeira. a. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas de- usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
monstrações financeiras individuais e consolidadas de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando a
Anos
moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras
25
individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Companhia e de todas as Edificações próprias
3a5
suas controladas diretas e indiretas exceto pela controlada indireta MVT Limited cuja moeda funcional é o dólar de Hong Benfeitorias em imóveis de terceiro
10
Kong. A moeda de apresentação do Grupo também é o real. Os ativos e passivos das controladas diretas e indiretas no Equipamentos e instalações
10
exterior são convertidos para reais pela taxa de câmbio da data do balanço, e as correspondentes demonstrações do Veículos
5 a 10
resultado são convertidas pela taxa de câmbio da data das transações. As diferenças cambiais resultantes da referida Móveis, utensílios e equipamentos
conversão são contabilizadas separadamente no patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada no exte- Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor
rior, o valor diferido acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada no exterior, é reconheci- contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que
do na demonstração do resultado. Eventual ágio na compra de uma controlada no exterior após 1º/01/2009 e eventuais seu valor recuperável estimado (Nota 11). Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação
ajustes a valor justo dos valores contábeis dos ativos e passivos resultantes da aquisição são tratados como ativos e dos valores recebidos com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras despesas, líquidas” na demonstração do
passivos da controlada no exterior e convertidos na data do fechamento. b. Transações e saldos. As operações com resultado do exercício.
moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das 2.13. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros. Os ativos que têm uma vida útil indefitransações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados.
nida, como o ágio e determinadas marcas e terrenos, não estão sujeitos à amortização ou depreciação e são testados
2.5. Caixa e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro- anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à
missos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. O Grupo considera equivalentes de caixa uma amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias
aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insig- indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual
nificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo
de caixa quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são integralmente
2.6. Ativos financeiros e passivos financeiros. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender agrupados na Technos da Amazônia S.A. (“TASA”), que concentra as principais operações do Grupo. Os ativos não
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a Valor Justo por Meio de Resultado (VJR): (i) é financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma
mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório. Impairment de ágio reconhecido no resultado
contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento do exercício não é revertido.
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a Valor Justo Através de 2.14. Fornecedores e licenciamentos a pagar. As contas a pagar aos fornecedores e licenciamentos a pagar são obriOutros Resultados Abrangentes (VJORA) se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensu- gações a pagar por bens ou serviços ou licenciamentos de marcas que foram adquiridos de fornecedores no curso norrado a VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de mal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram em datas específicas, como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas
fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar 2.15. Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo. Custos de
irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em Outros Resultados Abran- transação são contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido,
gentes (ORA). Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como para evidenciação do valor líquido recebido. Os custos de transação de captação não efetivada são reconhecidos como
mensurados ao custo amortizado ou VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos despesa no resultado do período em que se frustrar essa captação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo finan- amortizado.
ceiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR 2.16. Provisões. As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou construtiva) resultante de eventos
se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhejusto disponível no CPC 48 / IFRS 9). Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um cido como provisão é a melhor estimativa dos recursos financeiros requeridos para liquidar a obrigação no final de cada
componente de financiamento significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base
mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são direta- nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos
mente atribuíveis à sua aquisição.
de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômi2.6.1. Classificação. As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros: cos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que fossem recuperados de um terceiro, um ativo é
Ativos financeiros mensurados a VJR. Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado reconhecido se, e somente se, o reembolso for praticamente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Ativos financeiros a custo amortizado. As provisões de naturezas cíveis, trabalhista, previdenciária e fiscal objeto de contestação judicial são reavaliadas
Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo periodicamente, e são contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico interno, dos consultores legais
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reco- independentes e da Administração sobre o provável desfecho dos processos judiciais nas datas dos balanços.
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Instrumentos de 2.17. Tributação. a. Tributos incidentes sobre receita. As despesas de impostos e contribuições sobre as vendas
dívida ao VJORA. Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros calcula- do Grupo consistem em ICMS alíquota média de 12,5%, PIS e COFINS alíquotas médias de 1,10% (PIS) e 5,00%
dos utilizando o método do juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros (COFINS) e ISS alíquota média de 4,5%. Crédito estímulo do ICMS. A TASA, controlada integral da Companhia, detém
resultados líquidos são reconhecidos em resultados abrangentes. No desreconhecimento, o resultado acumulado em benefício de incentivo fiscal de ICMS concedido pelo governo do Estado do Amazonas, sobre determinados produtos
resultados abrangentes é reclassificado para o resultado. Instrumentos patrimoniais ao VJORA. Esses ativos são men- incentivados, que corresponde a 55% do valor do ICMS devido, apurado mensalmente na unidade fabril localizada no
surados de forma subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que Distrito Industrial de Manaus - AM. Consequentemente, a despesa com esses tributos registrada na demonstração
o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são do resultado como dedução de vendas é contabilizada pelo valor líquido de 45%, portanto, a receita líquida considera
reconhecidos em resultados abrangentes e nunca são reclassificados para o resultado.
tal benefício. b. Imposto de renda e contribuição social corrente. O imposto de renda e a contribuição social do
2.6.2. Reconhecimento e mensuração. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhe- exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre
cidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada
que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é a 30% do lucro real do exercício. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas no Brasil. A administração avalia, periodicamente,
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo as posições assumidas pelo Grupo nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a
de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos
2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O Grupo, através de sua controlada TASA, goza de incentivos
é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos fiscais do imposto de renda sobre o resultado auferido na comercialização de produtos produzidos na Zona Franca
e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito de Manaus. O incentivo fiscal é calculado com base no lucro tributário da atividade (chamado “lucro da exploração”),
legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de levando em consideração o lucro operacional dos projetos que são beneficiados pelo incentivo fiscal durante um
período fixo. Esses incentivos foram concedidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
2.6.4. Redução ao valor recuperável (Impairment). Ativos financeiros com problemas de recuperação: Em cada e consistem na redução de 75% de imposto de renda sobre resultado apurado na unidade fabril localizado no Distrito
data de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida Industrial de Manaus - AM. Não existem obrigações adicionais do Grupo com relação ao benefício fiscal direto do
mensurados ao VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação” imposto de renda. Consequentemente, a despesa de imposto de renda da TASA é apresentada na demonstração do
quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. resultado pelo valor líquido, descontando a parcela do incentivo fiscal realizado. c. Imposto de renda e contribuição
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observá- social diferido. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição
veis: • Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; • Quebra de cláusulas contratuais, tais como social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; • Reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em
seriam aceitas em condições normais; • A probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de outros resultados abrangentes. Os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo
reorganização financeira; ou • O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. tratamentos fiscais incertos, são contabilizados de acordo com o CPC 25 / IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para Ativos Contingentes. A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos.
2.7. Ativos mantidos para venda. Os ativos não circulantes ou grupos (contendo ativos e passivos) mantidos para impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor
venda ou distribuição são classificados como mantidos para venda se for altamente provável que serão recuperados estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua
primariamente por meio de venda ao invés do seu uso contínuo. Os ativos, ou grupo de ativos, mantidos para venda, são apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e
geralmente mensurados pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. Qual- passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. Ativos e passivos fiscais
quer perda por redução ao valor recuperável sobre um grupo de ativos mantidos para venda é inicialmente alocada ao diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos
ágio, e, então, para os ativos e passivos remanescentes em uma base pro rata, exceto pelo fato de que nenhuma perda para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais
deve ser alocada aos estoques, ativos financeiros, ativos fiscais diferidos, ativos de benefícios a empregado, proprieda- diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto
de para investimento e ativos biológicos, os quais continuam a ser mensurados conforme as outras políticas contábeis diferido não é reconhecido para: • Diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma
do Grupo. As perdas por redução ao valor recuperável apuradas na classificação inicial como mantidos para venda ou transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado
para distribuição e os ganhos e perdas de remensurações subsequentes, são reconhecidos no resultado. Uma vez contábil; • Diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimentos sob
classificados como mantidos para venda, ativos intangíveis e imobilizado não são mais amortizados ou depreciados, e controle conjunto, na extensão que o Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e
qualquer investimento mensurado pelo método da equivalência patrimonial não é mais sujeito à aplicação do método. seja provável que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível; e • Diferenças temporárias tributáveis
decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais
2.8. Instrumentos financeiros derivativos. Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na
reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for
hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros,
natureza do item que está sendo protegido por hedge. O Grupo não adota a contabilidade de hedge (hedge accounting) ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora
e reconhece os derivativos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e as variações no e de suas subsidiárias individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos
valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são subsequentemente, reconhecidas na demonstração do na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com
resultado em “Receitas ou despesas financeiras”.
base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas
2.9. Contas a receber de clientes. As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete
mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equiva- as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e
lente a um ano ou menos ou outro prazo que atenda o ciclo normal de operação do Grupo, as contas a receber são clas- passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos.
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2.18. Benefícios a empregados. a. Participação dos empregados nos lucros. O Grupo reconhece um passivo e
uma despesa de participação nos resultados com base em uma fórmula que leva em conta o indicador de performance e
rentabilidade do Grupo, na forma estabelecida em acordo sindical, e desempenho de cada funcionário ou departamento, mensurada em função do alcance de metas anuais estabelecidas no início de cada exercício. O Grupo reconhece
uma provisão quando está contratualmente obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não
formalizada (constructive obligation). As provisões intermediárias são constituídas com base nas projeções de resultado e do pagamento a ser feito ao final do ano, considerando a parcela desse resultado atual atribuível ao resultado do
exercício. b. Plano de opção de compra de ações - stock options. O Grupo possui planos de remuneração com base
em ações a parte de seus executivos, liquidados com ações disponíveis, segundo os quais a Companhia recebe os serviços desses executivos como contraprestação por instrumentos de patrimônio líquido (opções) do Grupo, que somente
poderão ser exercíveis depois de respeitados prazos específicos de carência. O valor justo dos serviços do empregado,
recebido em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa. O valor total a ser debitado é determinado
mediante a 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. As condições de aquisição de direitos que
não de 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 (vesting period); período durante o
qual as condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas. Na data do balanço, a entidade 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 da quantidade de opções,
se houver, na demonstração do resultado, com um ajuste correspondente no patrimônio líquido. 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. As contribuições sociais a pagar em conexão com
a concessão das opções de ações são consideradas parte integrante da própria concessão, e a cobrança será tratada
como uma transação liquidada em dinheiro. c. Outros benefícios. O Grupo oferece ainda outros benefícios aos seus
funcionários como: assistência médica, seguro de vida, vale refeição ou refeição em refeitório e auxilio educação, independentemente do nível hierárquico. Adicionalmente, de acordo com a localidade do funcionário e seu nível hierárquico,
oferecemos benefícios adicionais tais como estacionamento e aparelho de telefonia móvel. As despesas relacionadas
a esses benefícios são reconhecidas na demonstração do resultado, quando incorridas. O Grupo não oferece qualquer
tipo de benefício pós-emprego aos seus funcionários.
2.19. Capital social. As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado.
2.20. Ações em tesouraria. Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações de tesouraria) são reconhecidos ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na demonstração do
resultado na compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais próprios do Grupo. Qualquer
diferença entre o valor contábil e a contraprestação é reconhecida em outras reservas de capital.
2.21. Reconhecimento da receita. a. Venda de produtos. A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pelos clientes em suas instalações. A receita é reconhecida na medida em que seja altamente provável
que uma reversão significativa no valor da receita acumulada reconhecida não ocorrerá. Portanto, o valor da receita
reconhecida é ajustado para as devoluções esperadas, que são estimadas com base nos dados históricos. Nessas
circunstâncias, um passivo de devolução e um direito de recuperar o ativo a ser devolvido são reconhecidos. O direito de recuperar as mercadorias a serem devolvidas é mensurado ao valor contábil original do estoque, menos os
custos esperados de recuperação. O passivo de reembolso está incluído em outros passivos e o direito de recuperar
os produtos devolvidos é incluído em estoques. O Grupo reavalia sua expectativa de devoluções na data do balanço,
atualizando os valores do ativo e do passivo. b. Vendas de serviços. O Grupo presta serviços de assistência técnica
para os relógios das marcas sob a sua administração, nas suas diversas unidades espalhadas pelo Brasil. A receita de
prestação de serviços de assistência técnica é baseada em preço fixo e reconhecida no período em que os serviços são
prestados. c. Receita financeira. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da
taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um contas a receber, o Grupo reduz o
valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva
de juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas
a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros
utilizada para apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original do contas a receber.
2.22. Distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como
um passivo nas informações contábeis do Grupo ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia, que
prevê o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é
provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. O benefício fiscal dos juros sobre
capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.
2.23. Subvenções governamentais. Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza
de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se
refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em
relação aos custos cujo benefício objetiva compensar. Quando o benefício se referir a um ativo, é reconhecido como
receita diferida e lançado no resultado em valores iguais ao longo da vida útil esperada do correspondente ativo.
2.24. Ajuste a valor presente de ativos e passivos. Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados
monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos
monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.
2.25. Mudanças nas principais políticas contábeis. CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º/01/2019.
A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários.
Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um
passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/IAS 17 Operações de Arrendamento
Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
(i) Arrendamentos em que o Grupo é um arrendatário. O Grupo passou a reconhecer novos ativos e passivos para seus
arrendamentos operacionais (Nota 11 e 14). A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos muda
porque o Grupo passou a reconhecer um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre
obrigações de arrendamento. O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional
durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal
entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. (ii) Transição. O Grupo aplicou o CPC
06(R2) / IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. O grupo não
identificou ajustes no saldo de abertura que impactasse os lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019. O Grupo aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento na transição. Isso significa que aplicou
o CPC 06(R2) / IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados como
arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4. IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de
Impostos sobre o Lucro. Esclarece a contabilização de posições fiscais que ainda não foram aceitas pelas autoridades fiscais. Tanto o IAS - 12/CPC 32 - Tributos sobre o Lucro quanto a nova interpretação IFRIC 23 se aplicam somente
ao Imposto de Renda e Contribuição Social. A IFRIC 23 não introduz novas divulgações, mas reforça a necessidade
de cumprir os requisitos de divulgação existentes sobre (i) julgamentos realizados; (ii) premissas ou outras estimativas
utilizadas; e (iii) o impacto potencial de incertezas que não estejam refletidas nas demonstrações financeiras. O Grupo
avaliou e não identificou impactos relevantes em suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas decorrente
dessa interpretação. Outras alterações em vigor não são relevantes para o Grupo.
3. ESTIMATIVAS CRÍTICAS NA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em
premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contempladas abaixo: Perda (impairment) estimada de ágio. Anualmente, o Grupo testa potenciais perdas (impairment)
de ágio e intangíveis de vida útil indefinida, de acordo com a política contábil apresentada na Nota 2.12. Os valores recuperáveis dos intangíveis foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas, ou
pelo valor justo menos as despesas necessárias a essa venda. O Grupo utilizou como metodologia para a determinação
do valor recuperável, o valor em uso, e comparou com o valor justo, líquido de despesa de venda para fins de determinar
qual o valor recuperável para ser utilizado para fins de cálculo do impairment do ágio. Os ágios foram alocados a uma única
unidade geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o Grupo utilizou para cálculo do valor recuperável
o método de fluxo de caixa descontado. O resultado indica valor recuperável inferior ao valor contábil, consequentemente
foi registrada perda por impairment de ágio, conforme detalhado na Nota 10. Provisão para contingências. As provisões
para contingências são registradas e/ou divulgadas, a menos que a possibilidade de perda seja considerada remota pela
administração. Essas avaliações e estimativas da administração são realizadas considerando a posição de nossos consultores jurídicos. As contingências estão divulgadas na Nota 16. O registro contábil de uma provisão para contingência na
data das demonstrações financeiras é feito quando o valor da perda pode ser razoavelmente estimado. Por sua natureza,
a resolução de uma contingência ocorre quando um ou mais eventos futuros são observados. Tipicamente, a ocorrência
desses eventos (tais como decisões judiciais finais) independe da atuação da administração, dificultando a precisão das
estimativas contábeis acerca da data de conclusão desses eventos. A avaliação de tais passivos exige a necessidade
de estimativas e julgamentos significativos da administração quanto aos resultados dos eventos futuros. Provisão para
perda e/ou obsolescência de estoques. A provisão para perda e/ou obsolescência de estoques é registrada quando a
administração do Grupo avalia que o valor de custo de seus estoques está registrado por valor superior ao seu valor recuperável. A provisão para perda e/ou obsolescência de estoques está descrita na Nota 8. A análise da recuperabilidade dos
saldos de estoques requer uma avaliação criteriosa da administração que avalia, continuamente, a cada data de reporte, a
recuperabilidade de seus estoques. O registro de perda de estoques, envolve a avaliação da administração e julgamentos
críticos relativos, principalmente, a obsolescência e avaliação do valor de custo ou mercado. No caso de obsolescência,
mensalmente a administração do Grupo, baseada em dados históricos e prognósticos futuros, avalia a necessidade de se
complementar ou reverter a provisão para perda por obsolescência. A administração avalia ainda, o valor dos seus estoques com base no custo ou valor de mercado (recuperável), dos dois o menor. Caso o valor de mercado determinado com
base em custo de reposição ou de venda, dependendo de peça em produção ou produto acabado, seja inferior ao valor
de custo, o Grupo constitui provisão para perda. A provisão para perda e/ou obsolescência de estoques é reconhecida na
demonstração do resultado como custo dos produtos vendidos/serviços prestados. Perdas de créditos esperadas para
o contas a receber. As perdas de crédito esperadas foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real
nos últimos três anos. Foi adotada a abordagem simplificada para o cálculo da provisão para perdas com créditos esperadas (PCE) sobre os recebíveis comerciais, por meio da matriz de provisão, onde são utilizadas as taxas de inadimplência
históricas sobre o fluxo de caixa esperado do contas a receber. Valor justo dos derivativos e outros instrumentos financeiros. O valor dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso
de técnicas de avaliação. O Grupo usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir as premissas e se baseiam
principalmente nas condições de mercado existentes na data de balanço (Nota 26.3).
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Caixa e numerário em trânsito
1.713
1.113
Depósitos bancários de curto prazo
12
25
8.073
6.730
Operações de renda fixa (a)
44.323
62.018
12
25
54.109
69.861
(a) Os saldos mantidos como equivalentes de caixa são remunerados em média de 95% a 105% do Cerificados de
Depósitos Interbancários (CDI), e mantidos em instituições de primeira linha, não possuindo quaisquer restrições ou
penalizações por resgates antecipados. A Companhia utiliza tais instrumentos na gestão de caixa, visando atender
compromissos de curto prazo.
5. CAIXA RESTRITO
Conforme descrito na nota explicativa nº 12 (Empréstimos e Financiamentos), a Companhia obteve um financiamento
junto à FINEP (Financiadora de Inovação e Pesquisa) cujos os recursos possuem destino específico e exclusivo. O saldo captado e ainda não utilizado está classificado na rubrica de Caixa Restrito no ativo circulante, possui remuneração
média de 100% do CDI e é mantido em instituição de primeira linha. O montante da aplicação financeira é R$ 6.828 em
31 de dezembro de 2019 (R$ 7.540 em 31 de dezembro de 2018).
6. DEPÓSITO VINCULADO
O Grupo mantém depósitos vinculados como aplicações em cotas de fundo de investimento vinculadas à conta escrow
em garantia ao pagamento de contas a pagar em aquisição societária da Dumont Saab do Brasil, classificadas no ativo
não circulante. O montante das aplicações financeiras é de R$ 4.264 em 31 de dezembro de 2019 (R$24.164 em 31 de
dezembro de 2018) classificadas no ativo não circulante e o montante de contas a pagar é de R$ 4.656 em 31 de dezembro
de 2019 (R$ 26.163 em 31 de dezembro de 2018) classificado no passivo não circulante. A conta escrow tem vigência
de seis anos a partir de 19/03/2013, podendo ser prolongado caso ainda exista a existência de risco de contas pagar.
Em maio de 2019 a parcela da escrow não exposta a risco, no montante de R$ 19,8 milhões, foi liberada para os vendedores. As aplicações possuem remuneração média de 100% do CDI, e são mantidas em instituições de primeira linha.
7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Consolidado
2019
2018
Contas a receber de clientes
175.454
200.036
Contas a receber de cartões de crédito
2.554
1.034
Ajuste a valor presente
(1.597)
(2.916)
Provisão para perdas esperadas nas contas a receber de clientes
(21.621)
(37.975)
Contas a receber de clientes, líquidas
154.790
160.179
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Abaixo, segue o saldo de contas a receber por prazo de vencimento:
Consolidado
2019
2018
152.599
159.300

A vencer
Vencidos:
Até 90 dias
4.387
5.987
Entre 91 a 180 dias
2.188
3.241
Acima de 181 dias
18.834
32.425
Contas a receber de clientes
178.008
200.953
O saldo líquido das contas a receber aproxima-se do valor justo e foi apurado com base nos fluxos de caixa descontados, utilizando-se a melhor taxa de desconto, diminuídos da provisão para perdas esperadas nas contas a receber de
clientes. As perdas de crédito esperadas foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos
três anos. Em junho de 2019 a Companhia realizou operação de cessão de direito creditório, sem direito de regresso,
de títulos com prazo médio vencido de 3,6 anos, totalmente provisionados, no montante de R$ 19,8 milhões, pelo valor
de R$ 648, para os quais efetuou a baixa do contas a receber e a reversão da respectiva provisão para perdas de créditos esperados no valor de 19,5 milhões, conforme demonstrado no quadro abaixo de movimentação da provisão para
perda de créditos esperados. a) O Grupo realizou o cálculo da taxa de perda de crédito esperada através do modelo
simplificado do IFRS 9 considerando os títulos emitidos, vencidos e vincendos, apurando em 31 de dezembro de 2019
uma expectativa de perda de R$ 21.621 (R$ 37.975 em 31 de dezembro de 2018).
As movimentações na provisão para perda de contas a receber de clientes do Grupo são as seguintes:
Consolidado
2019
2018
Saldo inicial
37.975
24.688
Provisão para perdas esperadas nas contas a receber de clientes
reconhecida no resultado do exercício corrente
3.921
14.327
Baixa de provisão
(20.275)
(1.040)
Saldo contábil
21.621
37.975
A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil das contas a receber.
O Grupo não mantém nenhum título como garantia e não foi efetuado qualquer desconto de duplicatas. As contas a
receber de clientes são integralmente denominadas em Reais.
8. ESTOQUES
Consolidado
2019
2018
Produtos acabados
107.656
81.083
Produtos em processo
1.878
3.270
Componentes
80.176
71.082
Importações em andamento
10.949
5.765
Direitos de devolução de produtos
605
549
Adiantamentos a fornecedores
5.856
3.085
Provisão para perda de estoque
(84.505)
(49.729)
122.615
115.105
As movimentações na provisão para valor de realização, que foi constituída em montante considerado adequado pela
Administração para absorver perdas na realização dos saldos de estoques do Grupo, são as seguintes:
Consolidado
2019
2018
Saldo inicial
50.278
47.531
Constituição de provisão para perda em estoques
34.227
2.198
Saldo contábil
84.505
49.729
A política de provisão para redução ao valor recuperável de estoques é baseada em dados como (i) excesso de cobertura, (ii) margem e (iii) idade dos itens. No segundo trimestre de 2019 a Companhia revisou as premissas de estimativas
de perdas em seus estoques por obsolescência, alinhando os estoques ao cenário atual de fluxo fabril e ao curso normal
dos negócios. (a) A revisão de estimativa mencionada acima gerou adição de provisão para obsolescência de estoque
no montante de R$ 34,2 milhões, distribuídos: Produtos acabados – R$ 18,0 milhões; Produtos em processo – R$ 0,3
milhões; Componentes – R$ 15,9 milhões.
9. INVESTIMENTOS
O Grupo possui as seguintes participações diretas e indiretas:
Percentual e tipo de participação em %
Nome
Direta/indireta
2019
2018
TASA
Brasil
Fabricação de relógios
Direta
100
100
TASS
Suíça
Escritório de representação
Indireta
100
100
SCS
Brasil
Comércio varejista
Direta e Indireta
100
100
SCS2
Brasil
Comércio varejista
Indireta
100
100
TOUCH
Brasil
Comércio varejista
Indireta
100
100
MVT
Hong Kong
Importadora e Exportadora
Indireta
100
100
Em 2019 a TASA constituiu a SCS 2 Comércio de Acessórios de Moda Ltda. (SCS 2), controlada em 100%, com atividade varejista de relógios. Considerando que a SCS e SCS 2 realizam a mesma atividade varejista, para otimização
da estrutura societária em 30 de setembro de 2019 as sociedades decidiram realizar cisão parcial da SCS seguida de
incorporação pela SCS 2, sendo incorporado especificamente a atividade operacional de varejo. A movimentação dos
investimentos é como segue:
Controladora
2019
2018
Saldo incial
458.795
445.456
Equivalência patrimonial
(119.061)
15.914
Ajuste reflexo impacto inicial adoção IFRS 9
(4.025)
Participação por ajuste reflexo no patrimônio de subsidiária
25
(47)
Opções de ações - stock options
1.402
1.497
341.161
458.795
Segue abaixo um sumário das principais informações financeiras das controladas diretas e indiretas do Grupo:
Patrimônio líquido
Ativo
Passivo
(passivo a descoberto)
Receita Lucro (prejuízo)
31 de dezembro de 2019
TASA
708.482
445.931
262.552
305.771
(117.619)
TASS
8
35
(27)
SCS
89.436
59.389
30.047
23.148
(8.709)
SCS 2
20.927
8.484
12.443
8.074
(228)
TOUCH
246
226
20
MVT
415
214
201
(1.831)
Em 31 de dezembro de 2018
TASA
789.042
411.670
377. 372
298.278
15.251
TASS
8
35
(27)
SCS
93.824
42.396
51.428
29.933
(9.049)
TOUCH
246
226
20
MVT
1.238
255
983
(1.423)
A conciliação entre o investimento em subsidiárias e o patrimônio líquido e o lucro líquido das subsidiárias é demonstrado a seguir:
2019
2018
Patrimônio líquido das subsidiárias
305.236
429.776
Menos
Lucro não realizado em estoque em operações entre subsidiárias
(832)
Ajustes em operações entre subsidiárias
(85)
Patrimônio líquido de subsidiárias controladas indiretamente
(38.198)
(46.618)
Patrimônio líquido ajustado das subsidiárias
266.206
383.073
Lucro líquido (prejuízo) das subsidiárias
(128.387)
4.779
Menos
Lucro não realizado em operações entre as subsidiárias
(203)
Participação entre subsidiárias
9.326
11.338
Prejuízo ajustado das subsidiárias
(119.061)
15.914
10. INTANGÍVEL
Consolidado
Marcas e
Relações contratuais
Ágios Software licenciamentos
com clientes
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017
226.838
8.968
22.461
4.206
262.473
Aquisições
3.373
668
640
4.681
Amortização
(2.045)
(669)
(2.341)
(5.055)
Em 31 de dezembro de 2018
226.838
10.296
22.460
2.505
262.099
Custo
226.838
18.811
28.140
20.835
294.624
Amortização acumulada
(8.515)
(5.680)
(18.330)
(32.525)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
226.838
10.296
22.460
2.505
262.099
Saldo Inicial
226.838
10.296
22.460
2.505
262.099
Aquisições
4.985
97
181
5.263
Impaiment do ágio
(71.618)
(71.618)
Amortização
(1.309)
(482)
(1.512)
(3.303)
Em 31 de dezembro de 2019
155.220
13.972
22.075
1.174
192.441
Custo
226.838
23.796
28.237
21.016
299.887
Amortização acumulada
(71.618)
(9.824)
(6.162)
(19.842) (107.446)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
155.220
13.972
22.075
1.174
192.441
Em 31 de dezembro de 2019, a amortização do intangível foi alocada da seguinte forma: R$ 73 (em 2018 - R$ 66) em
“Custo das Vendas”, R$ 2.662 (em 2018 - R$ 2.692) em “Despesas com vendas” e R$ 568 (em 2018- R$2.297) em
“Despesas administrativas”. O Grupo não tem marcas amortizáveis por ser ativos de vida útil indefinida. A amortização
da rubrica Marcas e licenciamentos alcança somente os intangíveis Licenciamentos. Aos ativos intangíveis de software
e licenciamento e relações contratuais com clientes, exceto os ativos de vida útil indefinida, aplica-se a taxa de amortização anual calculada linearmente entre 20% a 100% ao ano. Ágios. O ágio determinado na aquisição em 2008 da
SD Participações e suas controladas (T1 Participações S.A., posteriormente incorporada por Technos Relógios S.A.,
esta por sua vez incorporada pela Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A., cujo saldo em 31 de dezembro de
2019 era de R$123.171) foi calculado como a diferença entre o valor pago e o valor contábil do patrimônio líquido das
entidades adquiridas, líquido dos acervos contábeis incorporados. O ágio determinado na época foi fundamentado em
rentabilidade futura, e foi registrado no intangível. O ágio foi amortizado até 31 de dezembro de 2008. A partir de 2009, o
ágio não é mais amortizado, porém está sujeito a teste anual de impairment. Em 22 de março de 2013, o Grupo adquiriu
de Famag Participações S.A. e Roumanos Youssef Saab (pessoa física), em conjunto, “vendedores”, 100% do capital
votante (e 95,84% do capital total) da Dumont Saab do Brasil S.A. (“Dumont” ou “adquirida”), uma empresa que atua na
produção e comércio de relógios, com sede no estado do Amazonas, por R$182.107, integralmente pago em caixa para
os vendedores. O ágio de R$81.904 que surge da aquisição é atribuível à sinergia a ser obtida com a integração das
operações da adquirida às economias de escala esperadas da combinação de suas operações às do Grupo. Em 24 de
julho de 2012 o Grupo, através de suas controladas SCS e a TASA. adquiriu 100% das quotas das seguintes sociedades: (i) Touch Watches Franchising do Brasil Ltda., detentora da marca Touch e franqueadora de 83 pontos de venda de
relógios e óculos Touch no Brasil, (ii) Touch da Amazônia Indústria e Comércio de Relógios Ltda., operadora de linha de
montagem de relógios na Zona Franca de Manaus, e (iii) Touch Búzios Relógios Ltda., You Time Relógios Ltda., e Touch
Barra Comércio de Relógios e Acessórios Ltda., representando três lojas próprias no estado do Rio de Janeiro. O ágio
de R$20.831 que surgiu da aquisição é atribuível basicamente às economias de escala esperadas da combinação das
operações do Grupo e das unidades Touch. Testes de verificação de impairment para ativos tangíveis e intangíveis
de vida útil indefinida incluindo o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). A Companhia avaliou
a recuperação do valor contábil dos ágios reconhecidos por expectativa de rentabilidade futura com base no seu valor
em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado para a sua Unidade Geradora de Caixa (UGC). O processo
de estimativa do valor em uso envolve a utilização de premissas, julgamentos e estimativas sobre os fluxos de caixa
futuros e representa a melhor estimativa da Companhia aprovada pela Administração. Premissas e critérios gerais.
Os cálculos de valor em uso utilizam projeções de fluxo de caixa, baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela
Diretoria Executiva. A Companhia estima que o valor justo líquido de despesas de alienação, sejam inferiores ao valor
em uso, razão pela qual este foi utilizado para a apuração do valor recuperável. Para o cálculo do valor recuperável foram
utilizadas projeções de volumes de vendas, preços médios e custos operacionais realizadas pelos setores comerciais
e de planejamento para os próximos 5 anos, considerando participação de mercado, variação de preços internacionais,
evolução do dólar, inflação e PIB, com base em relatórios de mercado. Também foram considerados a necessidade de
capital de giro e investimentos para manutenção dos ativos testados. Conforme o pronunciamento contábil e observando
as orientações definidas pela CVM, os cenários utilizados nos testes devem considerar o histórico recente de resultados
assim como premissas razoáveis e fundamentadas que representam a melhor estimativa da Companhia para os resultados e a geração de caixa futuros, principalmente considerando um maior foco no core business e evidências externas.
Estimativas projetadas de negócios adjacentes que representam um maior potencial de crescimento porém associados
a um maior risco de execução, como franquias, novos produtos e novas marcas ou licenças foram considerados no
modelo levando em consideração os riscos e incertezas quanto ao crescimento inerentes a esses negócios. As principais
premissas usadas na estimativa do valor em uso são como segue: • Receitas - As receitas foram projetadas entre 2020
e 2024 considerando a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, considerando um maior foco no core business
e em qualificação da venda , com baixa contribuição de negócios incipientes. Também foram consideradas estimativas
preliminares de potenciais impactos do COVID-19 no consumo brasileiro em 2020 e na retomada subsequente do mercado
de relógios em específico; • Custos e despesas operacionais - Os custos e as despesas foram projetados com base no
orçamento da Companhia de 2020 desconsiderando reestruturações e projetos futuros não iniciados; • Investimentos de
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capital - Os investimentos em bens de capital foram estimados considerando a infraestrutura necessária para viabilizar a
oferta dos produtos, com base no histórico da Companhia; • Resultado operacional líquido médio: 14,8%; • Crescimento
na perpetuidade: 0,5% em termos reais; • Taxa de desconto (WACC): 10,01% em termos reais. As premissas-chave foram
baseadas no histórico da Companhia, na estimativa de negócios adicionais, conforme mencionado acima, e consideram
também premissas macroeconômicas fundamentadas com base em projeções do mercado financeiro, documentadas e
aprovadas pela Administração da Companhia. O teste de recuperação dos ativos tangíveis e intangíveis da Companhia
resultou na necessidade de reconhecimento de provisão para perda de ativos (provisão para impairment) no total de R$
71.618 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, visto que o valor recuperável da UGC calculado com base no
valor em uso é menor que o seu valor contábil na data da avaliação. A perda por desvalorização de ativos foi reconhecida
contra o ágio por rentabilidade futura alocado à UGC. Análise de sensibilidade. Se a perpetuidade usada no cálculo
fosse 0,5% menor que as estimativas da administração, em 31 de dezembro de 2019, e, da mesma forma, se a taxa de
desconto aplicada aos fluxos de caixa descontados fosse 1 p.p. maior que as estimativas da Administração, a provisão
para redução ao valor recuperável do ágio seria aproximadamente de R$ 115 milhões. A determinação de recuperabilidade dos ágios depende de certas premissas chaves conforme descritas anteriormente que são influenciadas pelas
condições macroeconômicas e de mercado vigentes no momento em que essa recuperabilidade é testada e, dessa
forma, não é possível determinar se perdas adicionais de recuperabilidade ocorrerão no futuro e, caso ocorram, se estas
seriam materiais. O Grupo continuará monitorando as premissas-chave do segmento de negócio.
11. IMOBILIZADO
Benfeitorias
EquipaMóveis Direito
Terre- Edifica- em imóveis mentos e Veícu- e utensí- de Uso
nos
ções de terceiros instalações
los
lios Ativo
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017
137
9.161
4.772
3.623 5.167 12.007
- 34.867
Aquisições
344
3.041
1.441 1.777
3.914
- 10.517
Impairment
5
5
Alienações – custo
(220)
(4.781)
(433) (1.749) (1.171)
- (8.354)
Alienações – depreciação
4.757
83
372
698
- 5.910
Depreciação
(520)
(1.927)
(827) (547) (2.406)
- (6.227)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
137
8.765
5.862
3.892 5.020 13.042
- 36.718
Custo
137 19.979
15.650
12.334 5.993 27.122
- 81.215
Depreciação
- (11.214)
(9.788)
(8.442) (973) (14.080)
- (44.497)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
137
8.765
5.862
3.892 5.020 13.042
- 36.718
Aquisições
416
315
961
350
2.587 7.688 12.317
Transferências - custo
- (3.766)
- 3.766
Transferências - depreciação
473
- (473)
Impairment
3
3
Alienações – Custo
(6)
- (1.412)
(86)
(72) (1.576)
Alienações – depreciação
414
48
20
482
Depreciação
(543)
(2.051)
(915) (303) (2.646) (2.494) (8.952)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
137
8.638
4.120
3.941
776 12.945 8.435 38.992
Custo
137 20.395
15.959
13.298 1.165 29.623 11.382 91.960
Depreciação
- (11.757)
(11.839)
(9.357) (389) (16.678) (2.947) (52.967)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
137
8.638
4.120
3.941
776 12.945 8.435 38.992
Em 31 de dezembro de 2019, o montante de despesa de depreciação foi alocado da seguinte forma no resultado do
exercício: R$ 1.907 (em 2018 – R$ 1.880) em “Custo das vendas”, R$ 5.625 (em 2018 - R$ 3.022) em “Despesas com
vendas” e 1.420 (em 2018 - R$ 1.325) em “Despesas Administrativas”. Aplica-se a taxa de depreciação a seguir: Edificações, 25% ao ano. Equipamentos e Instalações e veículos, 10% ao ano; Benfeitorias em imóveis de terceiros, de 20%
ao ano. Móveis e utensílios, de 20% ao ano. Direito de uso de ativo, 20% a 33% ao ano.
12. ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA
O grupo é composto por três imóveis residenciais localizados nas cidades do Rio de Janeiro (dois) e São Luis do Maranhão
(um) recebido por execução de garantia real de clientes em 2017 e 2019, os quais a Empresa tem a intenção de venda.
No exercício de 2019, não coube redução ao valor recuperável dos ativos, uma vez que os valores de mercado são
compatíveis aos valores contábeis dos bens.
13. EMPRÉSTIMOS
Em setembro de 2017, o Grupo obteve empréstimos bancários, junto a bancos de primeira linha, no valor de R$86.500
(equivalente a US$27.428), remunerado pela variação cambial mais taxa de juros média de 4,7% ao ano. Esse empréstimo teve fluxo de vencimento até 1º/10/2019. O saldo atualizado dessa dívida em 31 de dezembro de 2018 era de
R$51.673. A dívida será declarada vencida antecipadamente se o quociente de divisão da dívida líquida pelo EBTIDA
em dezembro de cada ano for inferior a 3,50 e se o quociente de divisão do EBTIDA pelo resultado financeiro for inferior
a 1,50. Para esse último covenant, a Companhia encontra-se em descumprimento entretanto a dívida já está classificada no curto prazo. Esses recursos foram utilizados para liquidar uma dívida captada em setembro de 2015. Essa dívida
foi liquidada em outubro de 2019. Em maio de 2018, o Grupo obteve empréstimo bancário, em moeda estrangeira, junto
a banco de primeira linha, no valor de R$10.198 (equivalente a US$2.900), remunerado pela variação cambial mais
taxa de juros de 4,81% ao ano. Esse empréstimo tem fluxo de vencimento até 13 de abril de 2020. O saldo atualizado
da dívida em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 2.462 (R$ 8.499 em 31 de dezembro de 2018). Em junho de 2018, o
Grupo obteve empréstimo bancário junto à FINEP - Financiadora de Inovação e Pesquisa, no valor total de R$36.137,
remunerado em 100% da TJLP. Em junho de 2018 foi liberada a parcela de R$ 20.970. Este empréstimo tem fluxo de
vencimento até junho de 2027. O restante do saldo será liberado em junho de 2019, R$ 10.393, e junho de 2020, R$
4.774. Saldo atualizado da dívida em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 21.143 (R$ 20.169 em 31 de dezembro de
2018).O recurso disponibilizado pelo FINEP e ainda não aplicado no projeto é controlado em rubrica de Caxa Restrito
no ativo circulante. Em agosto de 2018, o Grupo obteve empréstimo bancário, em moeda estrangeira, junto a banco
de primeira linha, no valor de R$22.765 (equivalente a US$5.839), remunerado pela variação cambial mais taxa de
juros de 4,48% ao ano. Esse empréstimo será pago em parcela única em 5 de fevereiro de 2020. O saldo atualizado
da dívida em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 25.643 (R$ 23.246 em 31 de dezembro de 2018). Em julho de 2019,
o Grupo obteve empréstimo bancário, em moeda estrangeira, junto a banco de primeira linha, no valor de R$ 10.000
(equivalente a EUR 2.358), remunerado pela variação cambial mais taxa de juros média de 1,52% ao ano, acrescida
de Imposto de Renda de 25%. Esse empréstimo tem fluxo de vencimento até 14 de julho de 2022. O saldo atualizado
da dívida em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 10.718. Em julho de 2019, o Grupo obteve linha de crédito bancário
na modalidade de Financiamento de Importação - FINIMP, em reais, junto a banco de primeira linha, no montante de
R$ 9.397 (equivalente a US$ 2.492), a ser liquidado em reais com remuneração pré-fixada de 8,67% ao ano. Esta linha
de crédito tem fluxo de vencimento até 14 de julho de 2022. O saldo atualizado da dívida em 31 de dezembro de 2019
era de R$ 9.561. Em agosto de 2019, o Grupo obteve empréstimo bancário, em moeda estrangeira, junto a banco de
primeira linha, no valor de R$ 10.291 (equivalente a US$ 2.657), remunerado pela variação cambial mais taxa de juros
de 1,88% ao ano, adicionada de três meses de libor computada em base de 360 dias. Esse empréstimo tem fluxo de
vencimento até 2 de fevereiro de 2022. O saldo atualizado da dívida em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 10.871. Em
agosto de 2019, o Grupo obteve empréstimo bancário, em moeda estrangeira, junto a banco de primeira linha, no valor
de R$ 19.696 (equivalente a EUR 4.700), remunerado pela variação cambial mais taxa de juros média de 1,80% ao ano.
Esse empréstimo tem fluxo de vencimento até 14 de julho de 2022. O saldo atualizado da dívida em 31 de dezembro de
2019 era de R$ 21.226. Os empréstimos bancários captados no exterior estão 100% protegidos economicamente com
swap em reais limitados a variação do CDI, acrescidos em média de 3,1% ao ano, e não foram designados em relação
a contabilidade de hedge. Vide maiores detalhes na Nota 25.
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento:
Consolidado
Empréstimos
Total
Saldo em 1 janeiro de 2019
103.606
103.606
Pagamento de empréstimos
(57.998)
(57.998)
Efeito nas variações de câmbio
3.701
3.701
Novos empréstimos
50.261
50.261
Despesas com juros
5.955
5.955
Juros pagos
(3.573)
(3.573)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
101.952
101.952
Consolidado
Empréstimos Passivo de arrendamento (a)
Total
Saldo em 1 janeiro de 2018
90.098
1.946
92.044
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos
53.586
1.922
55.508
Pagamento de empréstimos
(53.365)
(53.365)
Pagamento de passivos de arrendamento financeiro
(1.143)
(1.143)
Efeito nas variações de câmbio
15.186
15.186
Novos arrendamentos financeiros
Despesas com juros
3.850
3.850
Juros pagos
(5.749)
(7)
(5.756)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
103.606
2.718
106.324
(a) A Companhia possui: (i) Arrendamentos financeiros de veículos (R$ 2.693 em 31 de dezembro de 2019 e R$ 2.718
em 31 de dezembro de 2018) que foram reclassificados da rubrica de “Empréstimos e Financiamentos” para a rubrica
de “Arrendamento a pagar” após a adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16; e (ii) Arrendamentos operacionais de lojas e da
sede administrativa (R$ 4.450 em 31 de dezembro de 2019) que foram constituídos a partir de 1/01/2019 em virtude da
adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16. O vencimento dos empréstimos e financiamentos do Grupo, em 31 de dezembro de
2019 e 2018, é como segue:
Consolidado
2019
2018
Vencimento em 2019
59.452
Vencimento em 2020
35.555
25.494
Vencimento em 2021
27.471
2.139
Vencimento em 2022
23.199
3.495
Vencimento em 2023
3.495
3.495
Vencimento em 2024
3.495
3.495
Vencimento em 2025
3.495
3.495
Vencimento em 2026
3.495
3.495
Vencimento em 2027
1.747
1.764
101.952
106.324
14. ARRENDAMENTOS
Na adoção inicial do CPC 06 (R2), a Companhia utilizou a abordagem retrospectiva modificada, já que essa abordagem
não exige informação comparativa e o ativo de direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do passivo de arrendamento. A norma define que um contrato é ou contém um arrendamento quando transmite o direito de controlar o uso de um
ativo identificado por determinado período, em troca de uma contraprestação. Adicionalmente, a Companhia optou por
adotar as isenções de reconhecimento previstas na norma para arrendamentos de curto prazo e de baixo valor. O impacto
produzido na demonstração de resultados a partir da adoção do CPC 06 (R2) é a substituição do custo linear com aluguéis (arrendamento operacional) pelo custo linear de depreciação do direito de uso dos ativos objetos desses contratos
e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento calculadas utilizando às taxas efetivas de captação à época da contratação dessas transações. A seguir são apresentadas informações sobre o reconhecimento e mensuração,
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil utilizados pela Companhia: Reconhecimento. O
passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente, descontado pela taxa de juros nominal incremental de empréstimo do grupo, bruto de PIS e COFINS e líquido dos seguintes efeitos: (a) Pagamentos de arrendamentos
variáveis baseados em índice ou taxa; (b) Valores pagos pelo arrendatário sob garantias de valores residuais; (c) Preço
de exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de que irá exercer a opção; (d)
Pagamentos de multas por rescisão de arrendamento se os termos contratuais contemplarem o exercício da opção por
parte do arrendatário; e Os ativos de direito de uso são mensurados de acordo com os itens a seguir: (a) O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; (b) Quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial ou antes
dela menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; e (c) Quaisquer custos diretos iniciais. Os pagamentos dos
arrendamentos de curto prazo, assim como dos arrendamentos de bens de baixo valor, são reconhecidos no resultado
como custo ou despesa, pois de acordo com a norma são isentos de tratamento como arrendamento.Julgamentos críticos na determinação do prazo do arrendamento. Ao determinar o prazo do arrendamento, a administração considera
todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou
de rescisão de um contrato de arrendamento. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de extinção) são
incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será prorrogado (ou
não será extinto). Essa avaliação é revisada caso ocorra evento ou mudança significativa nas circunstâncias que afete tal
avaliação e que esteja sob o controle da arrendatária, cujo efeito financeiro demonstrado abaixo:
14.1. Mutação do direito de uso – Ativo
Consolidado
2019
Automóveis
Imóveis operacionais e administrativos
Total
Direito de uso
Saldo em 2018
3.416
3.416
Adições - adoção inicial
5.194
5.194
Adições por novos contratos
1.342
1.173
2.515
Ajustes por remensuração
329
329
Baixas
(72)
(72)
Saldo em 2019
4.686
6.696 11.382
Depreciação*
Saldo em 2018
608
608
Adição
114
2.245
2.359
Baixa
(20)
(20)
Saldo em 2019
702
2.245
2.947
Valor Contábil
Saldo em 2018
2.808
2.808
Saldo em 2019
3.984
4.451
8.435
*A depreciação é conforme o prazo contratual de cada ativo.
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14.2. Mutação do arrendamento – Passivo
Automóveis

Consolidado
Imóveis operacionais e administrativos

2019
Total

Passivo de arrendamento
Saldo em 2018
2.718
2.718
Adições - adoção inicial (a)
5.194
5.194
Juros do período
398
398
Adições por novos contratos
1.675
1.675
Ajustes por remensuração
1.608
1.608
Contraprestações pagas
(1.700)
(2.750) (4.450)
Saldo em 2019
2.693
4.450
7.143
Classificação
Passivo circulante
1.493
1.897
3.390
Passivo não circulante
1.200
2.553
3.753
14.3. Contratos por prazo e taxa de desconto
O cálculo das taxas de desconto foi realizado com base nas taxas de juros livres de risco observadas no mercado brasileiro, considerando os prazos de seus contratos, ajustadas à realidade do Grupo. Considerando o perfil dos contratos
o Grupo utilizou taxa única para o fluxo de um a cinco anos
Prazos contratos
Taxa % a.a.
Até 5 anos
9,5%
14.4. Maturidade dos contratos
A Companhia apresenta no quadro abaixo a análise do vencimento dos passivos de arrendamento:
Vencimento das prestações
2020
3.210
2021
1.573
2022
1.847
2023
377
2024
136
Saldo dos passivos de arrendamento em 31/12/2019
7.143
14.5. Fluxos contratuais por prazos e taxas de desconto
O cálculo das taxas de desconto foi realizado, com base na taxa básica de juros nominal prontamente observável, ajustada pelo risco de crédito da Companhia, aos prazos dos contratos de arrendamento. Considerando o perfil dos contratos o Grupo utilizou taxa única para o fluxo. A Companhia apresenta no quadro abaixo a análise do vencimento dos passivos de arrendamento comparando as projeções com base nos fluxos nominais e reais em 31 de dezembro de 2019:
Consolidado
Prazos de pagamento
Inflação projetada(*)
Imóveis Veículos
2020
3,04%
1.863
1.442
2021
3,44%
1.241
419
2022
4,08%
1.231
832
2023
4,23%
449
2024
4,43%
164
Fluxo nominal total dos pagamentos futuros
4.948
2.693
Encargos financeiros embutidos
(498)
Fluxo real total dos pagamentos futuros
4.450
2.693
Circulante
1.897
1,493
Não Circulante
2,553
1.200
Taxa obtida conforme projeção de IPCA para as NTN-Bs.
14.6. PIS/COFINS
Atualmente, a companhia possui contratos de arrendamento de imóveis e de veículos, que são geradores de crédito
de PIS/COFINS, com base na legislação tributária vigente. O quadro a seguir é um indicativo dos créditos a serem
recuperados:
Fluxos de caixa
Nominal Ajustado valor presente
Contraprestação do arrendamento
5.962
5.459
PIS/Cofins potencial (9,25%)
551
505
15. FORNECEDORES
Consolidado
2019
2018
Fornecedores nacionais
15.881
14.367
Fornecedores estrangeiros
17.984
13.397
Fornecedores estrangeiros com convênio (i)
49.523
27.683
83.388
55.447
(i) O Grupo possui convênios por meio de cartas de crédito relacionados a pagamentos com instituições financeiras
que atuam como avalistas garantindo o pagamento de determinadas compras de matérias primas de produção. Através
destes convênios os fornecedores também tem a possibilidade de antecipar seus recebíveis referentes a produtos vendidos à Companhia, diretamente com as instituições financeiras. Nos referidos convênios, cabe ao fornecedor optar ou
não pela cessão, e cabe às instituições financeiras decidirem por adquirir ou não os referidos créditos, sem interferência
do Grupo. A utilização dos convênios não implica em qualquer alteração dos títulos emitidos pelo fornecedor, sendo
mantidas as mesmas condições de valor original e prazo de pagamento da negociação original com o fornecedor, que
gira de 90 a 360 dias, prazo que se enquadra no ciclo operacional recorrente do Grupo.(ii) Adiantamento a fornecedores. O Grupo efetuou adiantamento ao fornecedor Mormaii – Indústria e Comércio, Importação e Exportação de
Artigos Esportivos Ltda a ser deduzidos do pagamento dos royaties futuros. Saldo em 31 de dezembro de 2019
de R$ 4.250 (em 2018 R$ 5.000).
16. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Consolidado
Tributárias Trabalhistas e previdenciárias Outras provisões
Total
Em 31 de dezembro de 2017
21.985
626
2.782 25.393
Provisão no exercício
1.182
768
16.538 18,488
Reversão de provisão
(2.392)
(52)
(1.044) (3.488)
Em 31 de dezembro de 2018
20.775
1.342
18.276 40.393
Em 31 de dezembro de 2018
20.775
1.342
18.276 40.393
Provisão no exercício
16.168
2.018
1.835 20.021
Reversão de provisão
(2.388)
(769)
(2.619) (5.776)
Em 31 de dezembro de 2019
34.555
2.591
17.492 54.638
a) Natureza das contingências. O Grupo é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros em
andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são
estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. A natureza
das obrigações pode ser sumariada como segue: Tributárias. Referem-se, substancialmente, aos impostos devidos na
baixa de provisão de estoque obsoleto, tais como Imposto de Importação, IPI e ICMS, entre outros. A variação em 31 de
dezembro de 2019 das contingências tributárias tem como origem principal o efeito tributário apurado sobre a adição de
provisão para obsolescência de estoque. Vide Nota 8. Trabalhistas e previdenciárias. Consistem, principalmente, em reclamações de colaboradores vinculadas a disputas sobre o montante de compensação pago sobre demissões. No que
se refere aos prazos de conclusão dos processos, a maioria dos processos provisionados referem-se a matérias de natureza tributária para os quais estimamos prazos médios de realização para esses passivos, geralmente, num horizonte
de 3 a 5 anos. Cíveis. Consistem, basicamente, em relação a demandas da atividade operacional ordinária do Grupo
que são, geralmente, resolvidos em prazo de 1 a 3 anos. b) Perdas possíveis. O Grupo tem ações de natureza tributária,
cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela Administração como possíveis, com base na avaliação
de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e estimativa a seguir:
Consolidado
2019
2018
Tributário
57.376
30.259
Trabalhista
3.253
54
Cível
3.499
805
64.128
31.118
c) Movimentação dos depósitos judiciais
Consolidado
2019
2018
Saldo inicial
4.961
3.961
Depósitos judiciais no exercício
319
3.726
Depósitos baixados no exercício
(53)
(3.013)
Atualização monetária
293
287
5.520
4.961
17. TRIBUTOS
a) Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados
sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os seus respectivos valores contábeis. As
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são em sua maioria de 25%
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. O imposto de renda contribuição social diferidos em de 31
de dezembro de 2019 e 2018 referem-se a:
Consolidado
Saldos ativos (passivos)
2019
2018
Benefício fiscal de incorporação
(65.245)
(89.595)
Provisão baixa estoque obsoleto
13.548
23.597
Variação cambial ativa
20.668
20.922
Variação cambial passiva
(25.583)
(22.461)
Opções em ações
8.495
8.018
Ajuste a valor presente
543
875
Prejuízo fiscal
15.500
10.263
Outros ativo
27.761
40.055
Outros passivo
(18.900)
(24.061)
23.213
(32.387)
Imposto diferido ativo
86.515
57.980
Imposto diferido passivo
(109.728)
(90.367)
(23.213)
(32.387)
O imposto diferido sobre a provisão para baixa de estoque do almoxarifado de matéria prima obsoleto foi reduzida até
o seu valor recuperável tendo em vista a estimativa da Companhia quanto a realização dessa diferença temporária.
Os valores dos ativos de imposto diferido serão realizados conforme tabela abaixo. Os impostos diferidos passivos
referem-se em sua maioria, basicamente, a diferença no tratamento da amortização fiscal do ágio. Sua realização se
dará na ocasião de eventual registro de perda por impairment do ágio ou na alienação do investimento que deu origem
ao referido ágio.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 a 2029 Total
Expectativa de realização anual dos impostos diferidos 31.093 10.191 5.837 8.334 17.266
13.794 86.515
b) Imposto de renda e contribuição social nas informações contábeis consolidadas do resultado
Consolidado
2019
2018
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Crédito de prejuízo fiscal e base negativa
5.237
5.897
Realização de crédito fiscal de incorporação
(27.389)
(Geração) estorno de diferenças temporárias
(20.413)
34.514
Efeito temporário sobre impairment de ágio
24.350
Total do imposto diferido
9.174
13.022
(Despesa) Receita de imposto de renda e contribuição social
apresentadas na demonstração do resultado
9.174
13.022
A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal local nominal
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é conforme segue:
Consolidado
2019
2018
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
(131.828)
1.347
Alíquota nominal dos tributos - %
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
44.822
(458)
Créditos de prejuízos fiscais e base negativa não reconhecidos
(4.883)
(5.111)
Efeitos da tributação por método diferente do lucro real
10.065
Provisões indedutíveis – efeitos temporários
(27.345)
(1.002)
(3.420)
9.528
Créditos de exercícios anteriores com expectativa de recuperação
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício
9.174
13.022
Diferidos
9.174
13.022
9.174
13.022
Alíquota efetiva - %
7,0%
966,7%
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c) Impostos a pagar
ICMS e IPI a pagar
PIS/COFINS a pagar
PIS/COFINS a pagar - PERT
ISS a pagar
Outros
IR e Contribuições retidos na fonte a pagar
Passivo circulante
Passivo não circulante
d) Impostos a recuperar
ICMS e IPI a recuperar
INSS a recuperar
IR e CSL a recuperar
PIS e COFINS a recuperar
Outros impostos a recuperar

Consolidado
2019
2018
2.115
4.480
1.332
1.407
1.852
2.411
85
85
50
16
5.434
8.399
923
903
3.582
6.442
1.852
1.957

Matéria-prima, mercadoria e materiais de uso e consumo
Fretes e armazenagens
Provisão para baixa de estoque obsoleto
Gastos com pessoal
Serviços Prestados por terceiros
Impostos e taxas
Aluguel de imóveis e equipamentos
Depreciação, amortização e impairment
Impairment ágio
Opções de compra de ações - stock options
Amortização valor justo aquisição Dumont
Consolidado Participação no resultado
2019
2018 Outras despesas
15.044
13.518
115
217 Classificado como
5.834
4.646 Custo dos produtos vendidos
53.118
61.284 Despesas de vendas
1.482
1.450 Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
75.593
81.115 Despesas administrativas
38.249
15.032 Impairment de ágio
37.344
66.083 Outras despesas operacionais, líquidas

Ativo circulante
Ativo não circulante
18. CONTAS A PAGAR – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
A Companhia mantinha registrado direitos creditórios tributários nas rubricas de impostos a recuperar e outros ativos.
No ano de 2018, por atender os requerimentos da política contábil, foi reconhecido na rubrica de outras receitas e receitas financeiras um novo direito creditório no valor de R$ 58.363 decorrente do transito em julgado do referido processo
e por consequência foi provisionado os honorários advocatícios no montante de R$ 5.836. Adicionalmente, a Companhia tinha ações de indébitos tributários adicionais às mencionadas acima, as quais por não atenderem aos conceitos
de “praticamente certo” não foram registradas por representarem ativos contingentes. Em 27 de dezembro de 2018 a
Companhia (“Cedente”) cedeu direitos creditórios referentes aos ativos registrados no balanço e também parte do ativo
contingente a terceiro (“Cessionário”) no montante de R$ 27.750 (“preço de aquisição”), decorrente de determinadas
ações de indébitos tributários e outros, visando à condenação da União e Autarquias, por cobrança indevida de impostos e taxas administrativas. Além do preço de aquisição, a Companhia fará jus a pagamentos adicionais referentes a
esses direitos creditórios desde que atenda determinadas condições de performance quando do exercício da opção de
recompra citada no parágrafo seguinte. Concomitante à lavratura do instrumento financeiro de cessão dos direitos tributários, o Cedente e Cessionário também assinaram instrumento financeiro de opção de recompra de direitos creditórios
onde o Cedente tem direito, mas não a obrigação, de eventualmente adquirir, parcelas dos créditos cedidos relacionado
a um processo especificamente que foi reconhecido o ganho em 2018 decorrente do transito em julgado, conforme
mencionado acima. Em decorrência da cessão dos direitos creditórios, ativos contingentes e a opção de recompra de
um dos direitos creditórios, tivemos os seguintes impactos no último trimestre de 2018: (a) Recebimento de caixa de
R$ 27.750 decorrente da venda dos direitos creditórios. (b) Custo financeiro de juros no reconhecimento da obrigação
a pagar no fluxo do exercício da opção de recompra, reconhecido na rubrica de despesas financeiras no montante de
R$ 13.201. (c) Obrigações futuras a pagar a valor presente decorrente do exercício da opção de recompra, no montante
de R$ 32.561, reconhecida na rubrica de outras contas a pagar. (d) Deságio na cessão dos direitos creditórios no montante de R$ 19.498, reconhecido na rubrica de outras despesas. (e) Ganho na venda de ativo contingente dos tributos e
obrigações no montante de R$3.544, com impacto na rubrica de outras receitas. No segundo semestre de 2019, foram
recomprados créditos no montante de R$ 9.222 de recompra.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19.1. Capital autorizado e subscrito. O capital autorizado do Grupo é de 100.000.000 de ações ordinárias sem valor
nominal definido em estatuto. Em 31 de dezembro de 2019 o capital social é representado por 78.506.215 (em 31 de
dezembro de 2018, 78.506.215) ações ordinárias totalmente integralizadas, todas nominativas e sem valor nominal.
19.2. Ações em tesouraria. As operações de recompra são realizadas a valor de mercado no pregão da BM&FBOVESPA.
Em 31 de dezembro de 2019 o montante de R$11.208 (R$11.208 em 31 de dezembro de 2018) registrado em ações em
tesouraria corresponde à compra de 1.207.800 (1.207.800 em 2018) ações ao preço médio unitário de R$9,28.
19.3. Gastos com emissão de ações. Reserva formada na abertura do capital da Companhia, com pedido protocolado
na Comissão de Valores Mobiliários em 04 de maio de 2011.
19.4. Reservas de Capital. Reserva de capital constituída com captação de recursos através de oferta pública de ações
realizada em 5 de julho de 2011.
19.5. Reservas de capital e opções outorgadas. Reserva constituída através de opção de recebimento de prêmios
baseados em ações, disponibilizada a alguns executivos da TASA e SCS (diretores, presidente do conselho, gerentes
e coordenadores).
19.6. Reserva legal e dividendo mínimo obrigatório e dividendo adicional proposto. a) Reserva legal. A reserva
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do
capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar o capital. b) Dividendo mínimo obrigatório. Conforme o estatuto social, a Companhia
distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da
legislação aplicável de 25% do lucro ajustado. c) Dividendo adicional proposto. Reserva de dividendo adicional proposto
ainda pendente de deliberação em assembléia geral. d) Lucro (prejuízo) por ação. (i) Básico. O lucro (prejuízo) básico
por ação do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas do Grupo, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as
ações ordinárias compradas pelo Grupo e mantidas como ações em tesouraria.
2019
2018
Lucro (prejuízo) do exercício
(122.654)
14.369
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas (milhares)
77.298
77.298
Lucro (prejuízo) básico por ação em R$
(1,5868)
0,1859
(ii) 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. O Grupo
possui somente uma categoria de ações ordinárias potenciais diluídas: opções de compra de ações. Para as opções de
compra de ações, é feito um cálculo para determinar a quantidade de ações que poderiam ter sido adquiridas pelo valor
justo (determinado como o preço médio anual de mercado da ação do Grupo), com base no valor monetário dos direitos
de subscrição vinculados às opções de compra de ações em circulação. O Grupo não apresentou diferenças no cálculo
do resultado básico e diluído por ação em 31 de dezembro de 2019 e 2018 em virtude das ações ordinárias potenciais
reduzirem prejuízo por ação das operações continuadas. Conforme definido no CPC 41 - Resultado por ação, estas
ações possuem efeito antidiluitivos.
19.7. Ajuste de avaliação patrimonial. Em 14 de maio de 2010, o Grupo por meio de sua controlada SD Participações,
adquiriu 10,04% de participação no capital total e votante na controlada TASA, sendo que o excedente pago em relação
ao valor patrimonial das ações foi registrado como transação de capital diretamente no patrimônio líquido. Em 27 de
fevereiro de 2015 a controlada TASA resgatou o total de ações preferenciais emitidas, detidas por participação não
controladora. As operações geraram efeitos contábeis registrados diretamente no patrimônio líquido como “Ajuste de
avaliação patrimonial”.
19.8. Reserva de lucros - incentivos fiscais reflexos. Com base no Art. 195-A da Lei das S.A., o Grupo destinou para
reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente do lucro na exploração da sua subsidiária TASA, e
esse montante foi excluído da base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia utilizou parte dessa reserva para abosorção de prejuízos acumulados.
19.9. Reserva de lucros a realizar. Com base no Art. 197 da Lei das S.A. o lucro líquido da Companhia do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, deduzido da reserva legal de 5%, foi destinado a constituição de reserva de lucro a
realizar, devido ao reconhecimento contábil de ganho oriundo de registro de créditos tributários que serão realizados
futuramente. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia utilizou essa reserva para abosorção de prejuízos acumulados.
20. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES – STOCK OPTIONS
A opção de recebimento de prêmios baseados em ações é disponibilizada a alguns executivos da TASA e SCS (diretores, presidente do conselho, gerentes e coordenadores), controladas direta do Grupo e da própria controladora, pela
emissão de ações da Technos S.A. Baseada nas normas descritas no CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, as
Companhias reconhecem o resultado de compensação da participação concedida aos executivos, proporcionalmente,
com base no período determinado de sua permanência no Grupo e no valor justo do instrumento patrimonial outorgado
apurado na data da mensuração. A determinação do valor justo da ação requer julgamento, que inclui estimativas para
a taxa de juros livre de riscos, volatilidade esperada, prazo de duração da opção, dividendo e perdas esperadas. Caso
algumas dessas premissas variem significativamente das informações atuais, o pagamento baseado em ações pode
ser impactado. O número de opções disponibilizadas é fixo e pré-determinado no momento da concessão das mesmas.
As opções têm um prazo máximo de exercício de 7 anos (vesting period), sendo que cada executivo tem a obrigação de
utilizar um percentual mínimo de sua remuneração variável e de seus dividendos para o exercício, o que reduz o prazo
médio efetivo de exercício. O preço de exercício das opções é ajustado anualmente por Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) + 3% a 7% ou pela taxa CDI. O valor justo médio das opções concedidas é determinado
com base no modelo de avaliação Black-Scholes. Os dados significativos incluídos no modelo de avaliação das opções
concedidas são: preço médio ponderado da ação na data da concessão, apurado com base na cotação dos trinta últimos
pregões, com até 10% de desconto, base para estabelecimento do preço de exercício na data de cada programa. O
preço de exercício será corrigido pelo IPCA+3% ao ano ou pela taxa do CDI, desde a data de cada programa até a data
de exercício da opção. Do preço de exercício será descontado o valor de dividendos deliberados entre a data de cada
programa e a data de exercício da opção. A volatilidade é baseada na própria volatilidade de negociação das ações
do Grupo no mercado. Aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 26 de abril de 2012, limitado a
emissão de 2.500.000 ações ordinárias, contemplando diretores, gerentes e coordenadores do Grupo. O preço da ação
no exercício é atualizado pelo IPCA mais juros de 3% ao ano. Para este plano foram gerados o 1º programa com opção
de compra de 1.122.500 ações, vigente até 30 de abril de 2019, 2º programa com opção de compra de 600.000 ações,
vigente até 17 de janeiro de 2020, e o 3º programa com opção de compra de 340.000 ações, vigente até 15 de abril de
2020. Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 7 de julho de 2015 o plano 01/2015, limitado a emissão de
1.500.000 ações ordinárias, contemplando diretores, conselho de administração, gerentes e coordenadores do Grupo.
O preço da ação no exercício é atualizado pela taxa CDI. Para este plano foi gerado o programa PL 01/2015 com opção
de compra de 1.500.000 ações, vigente até 08 de julho de 2020. Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 07 de
julho de 2015 o plano 02/2015, limitado a emissão de 1.700.000 ações ordinárias, contemplando diretores, conselho de
administração, gerentes e coordenadores e outros funcionários que participem da gestão do Grupo. O preço da ação no
exercício é atualizado pela taxa CDI. Para este plano foram gerados o 1º programa com opção de compra de 1.150.000
ações, 2º programa com opção de compra de 300.000 ações e o 3º programa com opção de compra de 250.000 ações,
vigentes até 8 de julho de 2020. Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 29 de abril de 2016 o plano 01/2016,
limitado a emissão de 500.000 ações ordinárias, contemplando diretores, conselho de administração, gerentes e coordenadores do Grupo. O preço da ação no exercício é atualizado pela taxa CDI. Para este plano foi gerado o programa
PL 01/2016 com opção de compra de 500.000 ações, vigente até 16 de junho de 2021. A despesa reconhecida referente
a serviços de funcionários recebidos durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo:
Consolidado
2019
2018
Despesas de opções de compra de ações no exercício
1.426
1.607
1.426
1.607
A tabela a seguir apresenta o número (Nº) e média ponderada do preço de exercício (WAEP) e o movimento das opções
de ações durante o exercício:
Consolidado
2019
2018
Nº
WAEP
Nº
WAEP
Saldo inicial
3.235
14,61
5.225
7,47
Expiradas durante o exercício
(3.235)
(1.990)
Saldo Final
22,53
3.235
14,61
21. RECEITA LÍQUIDA
Consolidado
2019
2018
Faturamento Bruto com IPI
391.582
387.642
IPI sobre receita
(2.357)
(2.192)
Vendas brutas de produtos e serviços
389.225
385.450
Devoluções e cancelamentos
(10.859)
(21.950)
Ajuste a valor presente sobre as vendas
(7.482)
(7.305)
Impostos sobre vendas
(55.732)
(51.517)
Ajuste a valor presente dos impostos sobre vendas
1.073
1.018
Receita líquida
316.225
305.696
As vendas de serviços historicamente não ultrapassam 0,5% do total das vendas brutas de produtos e serviços. O valor
referente a incentivos fiscais de ICMS reconhecidos no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é R$
12.850 (R$ 14.173 em 2018).
22. CUSTO E DESPESA POR NATUREZA
O Grupo optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função e apresenta a seguir o detalhamento por natureza:

Controladora
2019
2018
1.206
1.080
242
215
133
104
2
22
109
2.001
121
3.604
1.631
1.814

1.522

1.790
3.604

109
1.631
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Consolidado
2019
2018
141.888
112.739
15.170
14.373
32.965
2.383
86.059
95.318
42.663
41.955
1.594
1.421
2.019
4.388
10.664
7.370
71.618
1.425
1.607
1.894
341
36.464
25.150
442.870
308.598
206.982
103.839
3.828
39.589
71.618
17.014
442.870

159.038
95.945
13.287
35.189
5.139
308.598

23. RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras
Empréstimos e financiamentos
Perdas em derivativos
Variação cambial
Outras despesas financeiras
Descontos concedidos
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras e depósitos vinculados
Ganhos em derivativos
Outras receitas financeiras
Receitas financeiras – reversão AVP
Juros de mora
Variação cambial

Consolidado
2019
2018
(5.864)
(1.849)
(24.662)
(6.581)
(6.563)
(45.519)

(5.514)
(2.987)
(43.124)
(4.871)
(22.128)
(78.624)

3.362
5.923
22
7.686
4.412
18.931
40.336
5.183

2.924
17.960
21
12.035
26.146
23.787
82.873
4.249

Resultado financeiro
24. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da Administração inclui diretores e gerentes.
A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da Administração, por serviços de empregados está apresentada a
seguir:
2019
2018
Salários e encargos dos gerentes
9.610
10.618
Remuneração e encargos da diretoria
8.977
5.969
Opções de ações
1.426
1.607
20.013
18.194
b) Operações realizadas entre empresas controladas. Em 2019 a TASA vendeu produtos para a SCS e SCS2 no montante de R$ 24.800 (R$ 25.348 em 2018, para a SCS). Em de 31 de dezembro de 2019, a TASA apresenta saldo de
contas a receber da SCS por fornecimento de mercadoria no valor de R$ 62.842 (R$ 36.922 em 31 de dezembro de
2018). Por adiantamento de obrigações da TASA por conta do saldo de contas a pagar de fornecimento de mercadorias
a SCS registra outras contas a receber da TASA no valor de R$ 45.546 (R$ 29.530 em 31 de dezembro de 2018).
24.1. Controladora. Exceto pelo valor de dividendos a receber registrado em 31 de dezembro de 2019 no montante de
R$ 3.376 (R$ 5.093 em 31 de dezembro de 2018) da controlada TASA, não existe qualquer outro valor de transações
com partes relacionadas.
25. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Mercado futuro de dólar (forward) e swap cambial CDI X USD. O Grupo, com o objetivo de reduzir sua potencial
exposição a oscilações na taxa de câmbio R$/US$ utilizada para liquidação de suas importações e de seus empréstimos captados em moeda estrangeira, contrata operações de instrumentos financeiros derivativos de mercado futuro
de dólar e swap cambial CDI X USD BRL. O valor justo total de um derivativo é classificado como ativo ou passivo
circulante ou não circulante e a contrapartida é registrada na demonstração de resultado nas rubricas de “Receitas e/
ou despesas financeiras”. É importante ressaltar que a utilização de derivativos cambiais se restringe tão somente à
proteção do valor contratado e estimado de compras de fornecedores estrangeiros nos seis meses subsequentes e
de empréstimos captados em moeda estrangeira. Qualquer variação na cotação do US$ que vier a causar perda nos
investimentos derivativos tende a ser compensado por ganho na liquidação dos câmbios relacionados a compras de
fornecedores estrangeiros. Os valores de referência (notional) dos contratos de mercado futuro de dólar em aberto em
31 de dezembro de 2019 corresponde a R$ 61.992, equivalentes a US$ 15.380 (R$66.780, equivalente a US$17.234
em 31 de dezembro de 2018) e o de swap em reais corresponde a R$ 60.455 (R$ 78.489 em 31 de dezembro de 2018).
Adicionalmente o efeito no resultado do exercício das duas operações em 31 de dezembro de 2019 correspondeu R$
1.856 (R$ 11.950 em 31 de dezembro de 2018). O risco provável para fins de análise de sensibilidade tem como referência a cotação do dólar em 31 de março de 2019. O risco provável do swap em reais tem como base a cotação do CDI
acumulado até 31 de dezembro de 2019.
b) Análise de sensibilidade
31 de dezembro de 2019
Cenário
Ativo Passivo Valor de referência
Risco Provável
25%
50%
Derivativo cambial
2.541
(972)
61.992 Desvalorização do US$ (2.655) (18.153) (33.651)
Aumento da taxa
Swap em reais - CDI
518
(230)
60.455
interna de juros (60.455) (61.089) (62.036)
31 de dezembro de 2018
Cenário
Ativo Passivo Valor de referência
Risco Provável
25%
50%
Derivativo cambial
3.378
(883)
66.780 Desvalorização do US$
3.506 (13.189) (29.884)
Aumento da taxa
Swap em reais - CDI
9.750
(295)
78.489
interna de juros (78.489) (79.295) (80.098)
No cenário provável é considerada a taxa de fechamento de câmbio do último dia do mês de encerramento do execercício.
26. OBJETIVOS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
26.1. Fatores de risco financeiro. O Grupo possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a
posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto
financeiro no fluxo de caixa. Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado
necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. a) Risco
de mercado. (i) Risco cambial. O risco associado decorre da flutuação da taxa de câmbio do período compreendido
entre a data da compra (encomenda) e a data de liquidação. As importações são integralmente liquidadas num período
máximo de 365 dias entre a data de embarque e a data de liquidação do contrato de câmbio. Para se proteger dessas oscilações, o Grupo se utiliza de instrumentos financeiros derivativos de mercado futuro de dólar a fim de travar o câmbio
para parte de suas compras, se protegendo, dessa forma, das oscilações cambiais. O Grupo não aplica contabilidade
de hedge. (ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros. Os ativos do Grupo que estão sujeitos
a taxas de juros fixas são representados pelos saldos de contas a receber de clientes que possuem características de
financiamentos, mensurados a valor justo por meio do resultado, e as aplicações financeiras que são remuneradas com
taxas variáveis de juros com base na variação da taxa de certificado de depósito interbancário. O risco de taxa de juros
do Grupo decorre de empréstimos de longo prazo, vinculados às taxas variáveis de juros, especificamente à taxa média
diária dos depósitos interbancários (DI). A política do Grupo tem sido em manter os empréstimos em taxas variáveis de
juros. Durante 2019 e 2018 os empréstimos do Grupo às taxas variáveis eram mantidos em reais. A Administração do
Grupo considera que o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é uma taxa livremente praticada no mercado, e por
isso, todos os agentes estão, de alguma forma direta ou indiretamente, sujeitos à ela. A Administração não considera o
risco de taxa de juros crítico em suas operações. b) Risco de crédito. A política de vendas do Grupo considera o nível de
risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas e limites
individuais de posição, bem como criteriosa análise de crédito com base em dados internos do histórico do cliente e
fontes externas de consultas, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência
em suas contas a receber. c) Risco de liquidez. É o risco do Grupo 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. A Administração monitora as suas projeções de recebimentos e pagamentos diários, a fim
de evitar descasamentos imprevistos. Além disso, o Grupo conta com linhas de crédito imediatamente disponíveis em
bancos de primeira linha, que poderão ser utilizados numa eventual necessidade. Para gerenciar a liquidez do caixa,
são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de
Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Technos e os passivos financeiros derivativos do Grupo, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até
a data contratual do vencimento. Os passivos financeiros derivativos estão incluídos na análise se seus vencimentos
contratuais forem essenciais para um entendimento dos fluxos de caixa. Os valores divulgados na tabela são os fluxos
de caixa não descontados contratados.
Consolidado
Menos de Entre um e Entre dois e
Acima de
um ano dois anos cinco anos cinco Anos
Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
42.238
31.946
34.025
9.511
Contas a pagar por aquisição societária
1.103
4.656
Salários e encargos sociais
6.496
Fornecedores e outras obrigações
110.639
16.070
Arrendamento a pagar
3.390
1.573
2.180
Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos
59.452
25.494
9.129
12.249
Contas a pagar por aquisição societária
1.103
26.163
Salários e encargos sociais a pagar
6.956
Fornecedores e outras obrigações
63.046
38.555
14.755
26.2. Gestão do capital. Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, o Grupo pode rever
a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos
para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. O Grupo monitora o capital com base em índices de alavancagem
financeira. Um desses índices é a proporção entre dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por
sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado
no balanço patrimonial consolidado e incluindo também valores a pagar por aquisição de participação de não controladores), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O patrimônio líquido corresponde ao valor constante do
balanço ao final do exercício. Em 31 de dezembro de 2019 a dívida líquida do Grupo monta R$ 47.843 e corresponde
a 13,9% do patrimônio líquido (em 31 de dezembro de 2018, R$ 36.463, equivalendo a 7,8% do patrimônio líquido). O
endividamento tem como origem relevante a captação de recursos aplicada na aquisição da Dumont. O capital não é
administrado no nível da Controladora, somente no nível consolidado.
26.3. Valor justo dos ativos e passivos financeiros
Valor
Valor
Consolidado em 31 de dezembro 2019
Categoria:
Classificação:
Justo Contábi
Ativo financeiro:
Caixa e equivalente de caixa
Custo Amortizado
Nível 2
54.109 54.109
Caixa restrito
Custo Amortizado
Nível 2
6.828
6.828
Depósitos vinculados
Custo Amortizado
Nível 2
4.264
4.264
Contas a receber de clientes
Custo Amortizado
Nível 2
154.790 154.790
Instrumentos financeiros derivativos
Valor Justo pelo Resultado – VJR
Nível 2
3.059
3.059
Outros ativos financeiros
Custo Amortizado
Nível 2
11.863 11.863
Passivo financeiro:
Empréstimos e financiamentos
Custo Amortizado
Nível 2
101.952 101.952
Arrendamento a pagar
Custo Amortizado
Nível 2
7.143
7.143
Fornecedores
Custo Amortizado
Nível 2
83.388 83.388
Valor a pagar por aquisição societária
Custo amortizado
Nível 2
5.759
5.759
Instrumentos financeiros derivativos
Valor Justo pelo Resultado – VJR
Nível 2
1.203
1.203
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Valor
Valor
Consolidado em 31 de dezembro 2018
Categoria:
Classificação:
Justo Contábil
Ativo financeiro:
Caixa e equivalente de caixa
Custo Amortizado
Nível 2
69.861 69.861
Caixa restrito
Custo Amortizado
Nível 2
7.540
7.540
Depósitos vinculados
Custo Amortizado
Nível 2
24.164 24.164
Contas a receber de clientes
Custo Amortizado
Nível 2
160.179 160.179
Instrumentos financeiros derivativos
Valor Justo pelo Resultado – VJR
Nível 2
13.128 13.128
Outros ativos financeiros
Custo Amortizado
Nível 2
12.334 12.334
Passivo financeiro:
Empréstimos e financiamentos
Custo amortizado
Nível 2
106.324 106.324
Fornecedores
Custo Amortizado
Nível 2
55.447 55.447
Valor a pagar por aquisição societária
Custo Amortizado
Nível 2
27.266 27.266
Instrumentos financeiros derivativos
Valor Justo pelo Resultado – VJR
Nível 2
1.178
1.178
Nível 2 - Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. O valor justo das contas a receber, para fins de
divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para o Grupo para instrumentos financeiros similares. Nível 2 - O valor justo dos instrumentos
financeiros derivativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam
o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas
do Grupo. A análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM está apresentada na Nota 25. Nível 2 - As taxas
de juros de empréstimos e financiamento são pré-fixadas e estão consistentes com as praticadas no mercado. Nível
1 - Caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar a fornecedores, adiantamentos e outras obrigações de curto prazo se
aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos.
O Grupo aplica CPC 40/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que
requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: •
Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1). • Informações, além dos
preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja,
como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (nível 2). • Inserções para os ativos ou passivos que não
são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis) (nível 3).
26.4. Instrumentos financeiros por categoria
Consolidado
Ativos mensurados a valor justos Custo amortizado
Total
31 de dezembro de 2019
Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Depósitos vinculados
4.264
4.264
Contas a receber de clientes
154.790 154.790
Caixa e equivalente de caixa
54.109 54.109
Caixa restrito
6.828
6.828
Instrumentos financeiros derivativos
3.059
3.059
Outros ativos financeiros
11.863 11.863
3.059
231.854 234.913
Consolidado
Passivos mensurados
Outros
a valor justo passivos financeiros
Total
31 de dezembro de 2019
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Fornecedores
83.388 83.388
Empréstimos
101.952 101.952
Arrendamento a pagar
7.143
7.143
Valor a pagar por aquisição de participação societária
5.759
5.759
Derivativos - swap
1.203
1.203
1.203
198.242 199.445
Consolidado
Ativos mensurados
a valor justos
Custo amortizado
Total
31 de dezembro de 2018
Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Depósitos vinculados
24.164 24.164
Contas a receber de clientes
160.179 160.179
Caixa e equivalente de caixa
69.861 69.861
Caixa restrito
7.540
7.540
Instrumentos financeiros derivativos
13.128
- 13.128
Outros ativos financeiros
12.334 12.334
13.128
274.078 287.206
Consolidado
Passivos mensurados
Outros passivos
a valor justo
financeiros
Total
31 de dezembro de 2018
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Fornecedores
55.447 55.447
Empréstimos
106.324 106.324
Valor a pagar por aquisição de participação
societária
27.266 27.266
Derivativos - swap
1.178
1.178
1.178
189.037 190.215
26.5. Qualidade do crédito dos ativos financeiros. A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou provisionados (impaired) pode ser avaliada mediante referência às informações históricas sobre os índices de
inadimplência de contrapartes:
Consolidado
2019
2018
Contrapartes sem classificação externa de crédito
Clientes nacionais
138.176
141.636
Clientes regionais e locais (Magazines)
16.331
18.039
Outros
283
504
Total de contas a receber de clientes
154.790
160.179
Conta corrente e depósitos bancários e depósitos vinculados (a)
AAA
63.677
100.451
63.677
100.451
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(a) Classificação extraída através do relatório da agência classificadora Fitch Ratings Brasil Ltda. O Grupo somente
utiliza instituições financeiras com rating de AAA para as suas operações com instrumentos financeiros derivativos
(Nota 25). • Clientes nacionais - clientes de abrangência nacional, na maioria das vezes com grandes redes de pontos
de venda atendendo o território nacional sem histórico de perda. • Clientes regionais e locais - clientes de abrangência
regional ou local, com um ou alguns pontos de venda concentrados na mesma região com eventuais históricos de atraso
e baixos níveis de perda. • Outros - clientes giftline e outros que não possuem histórico de relacionamento recorrente
com o Grupo e não têm como atividade fim a comercialização de relógios. O Grupo efetua a análise de crédito com base
principalmente, no histórico de pagamentos do cliente. O limite de crédito é determinado de forma individual, e leva em
consideração a sua capacidade financeira, o histórico de pagamento e o volume de compras efetuadas nos últimos
12 meses. Para os clientes novos, o Grupo recorre à consulta de histórico de crédito junto às agências de avaliação
de crédito (SERASA, SPC, entre outras). Para os clientes adimplentes, desde que respeitados os limites de crédito,
as vendas são efetuadas automaticamente. Para os clientes que já figuraram como inadimplentes, a autorização das
vendas é feita manualmente com base em análise individual, até que o histórico de crédito seja restabelecido.Nenhum
dos ativos financeiros adimplentes foi descontado no último exercício.
27. SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R$ 3.806 de cobertura
básica de automóvel, R$ 65.600 para danos materiais, R$ 53.000 para danos corporais, R$ 530 para morte, R$ 530 para
invalidez, R$ 12.720 para danos morais, R$ 44.000 para lucros cessantes e R$ 5.000 para responsabilidade civil e profissional. O Grupo também utiliza seguro sem cobertura fixa que é acionado ao longo do trânsito de mercadoria importada.
28. EVENTOS SUBSEQUENTES
a) Captação de empréstimos. Em 7 fevereiro de 2020, o Grupo obteve empréstimo bancário, junto a banco de primeira
linha, no valor de R$25.000 (equivalente a US$5.886), remunerado pela variação cambial mais taxa de juros média de
4,25% ao ano. Esse empréstimo tem fluxo de vencimento até 27 de janeiro de 2022. Em 6 fevereiro de 2020, o Grupo
obteve empréstimo bancário, junto a banco de primeira linha, no valor de R$15.000 (equivalente a EUR3.202), remunerado pela variação cambial mais taxa de juros média de 2,07% ao ano. Esse empréstimo tem fluxo de vencimento
até 23 de janeiro de 2023. Estes empréstimos estão 100% protegidos economicamente com swap em reais limitado ao
CDI, acrescido em média de 2,8% ao ano. b) Impactos do COVID-19. Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Em 13 de março a OMS
considerou o corona vírus como uma Pandemia . O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes
econômicos e podem gerar impactos relevantes nas demonstrações financeiras futuras. Em 10 de março de 2020, a
Comissão de Valores Mobiliários - CVM emitiu o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020 no qual destaca a
importância de as Companhias Abertas considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 (“Coronavírus”) em
seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise,
observadas as normas contábeis aplicáveis. Os impactos do COVID-19 no cenário econômico e em especial nas operações da Companhia ainda não podem ser totalmente dimensionados. Porém a Companhia entende que este cenário
de grande incerteza também representa um risco adicional ao processo de turnaround pelo qual a Companhia vem
passando. Em linhas gerais, o COVID-19 traz impactos para a Companhia tanto do ponto de vista da força de trabalho,
quanto do lado da oferta e da demanda para a comercialização de marcas, produtos e serviços. Sobre o impacto na
força de trabalho, a Companhia conta com uma base de colaboradores fixos e temporários locados em todo o território
nacional, com maior concentração laboral na fábrica em Manaus e na sede administrativa no Rio de Janeiro. A empresa
conta também com colaboradores locados em uma rede de lojas físicas próprias de outlets, em filiais administrativas e
de vendas e em postos de assistência técnica. Do lado da oferta, a Companhia considera baixo o risco de restrição no
abastecimento de seus produtos no curto prazo decorrente da crise do COVID-19. Apesar do atraso de aproximadamente um mês na reabertura das fábricas após o ano novo chinês, a maioria dos fornecedores asiáticos da Companhia
já estão atualmente com suas operações ativas. Além disso, a Companhia trabalha com cobertura de estoque de segurança que a permite passar por eventuais rupturas de curto prazo no suprimento de seus fornecedores estrangeiros sem
impacto relevante no abastecimento aos seus clientes. Do lado da demanda, tendo em vista a já observada redução da
atividade econômica mundial e no Brasil, a nova pandemia do coronavírus provavelmente impactará a Companhia na
demanda por seus produtos, na atividade de seus clientes, e na capacidade dos referidos clientes de cumprir prazos
e termos de pagamento junto à Companhia. A empresa tem uma rede de distribuição bastante pulverizada e de baixa
concentração com aproximadamente 9 mil clientes ativos em todo o território nacional, incluindo grandes magazines,
lojas especializadas, atacadistas e lojas de e-commerce. Portanto, dada a característica fragmentada da rede de distribuição da Companhia, o risco acima mencionado associado à demanda e à inadimplência dependerá do perfil e característica de cada revendedor. Adicionalmente, outro ponto de preocupação é a volatilidade do câmbio, uma vez que
aproximadamente 75% do custo da Companhia são denominados em moeda estrangeira. A Companhia trabalha com
uma política de hedge que a protege de oscilações de curto prazo, porém a manutenção do câmbio em patamar muito
desfavorecido para o real por um período prolongado pode representar uma dificuldade a mais na estratégia de recuperação de margem bruta da Companhia. A Companhia busca contrapor os aumentos de dólar por meio não só do hedge
financeiro, mas também por meio da redução do custo fabril e aumento seletivo de preços como evidenciado no último
trimestre de 2019. Dados todos os riscos acima mencionados, a projeção de receitas e dos fluxos de caixa operacionais
da Companhia para o ano de 2020 será revisada oportunamente, podendo haver, em caso extremo, a necessidade de
reconhecimento de perdas que podem ser relevantes. Para enfrentar o cenário desafiador decorrente da pandemia de
COVID-19, a Companhia criou um comitê de crise e adotou ações importantes em duas frentes visando preservar a
saúde de nossos colaboradores e também preservar a saúde da Companhia. Na frente de preservar a saúde do colaborador, seguem alguns exemplos não exaustivos abaixo: • Comunicação ativa e campanha de conscientização com
todos os colaboradores; • Reforço da higiene e limpeza na fábrica, lojas e escritórios; • Isolamento de grupos de risco; •
Suspensão de viagens internacionais e eventos; • Redução de viagens nacionais e reuniões externas ao mínimo necessário; • Adoção do trabalho remoto (home office) para muitos dos colaboradores; • Disponibilização de ferramentas para
reuniões e interações virtuais; • Fechamento das lojas físicas próprias. Na frente de preservar a saúde da Companhia,
com foco primordial na preservação do caixa, seguem alguns exemplos não exaustivos abaixo: • Renegociações de
prazos de pagamentos com muitos de nossos fornecedores nacionais e estrangeiros; • Redução do volume de compras junto a nossos fornecedores internacionais, adequando a cadeia de suprimentos a nova realidade de demanda; •
Adequação do nosso plano fabril considerando o fechamento temporário da fábrica e o balanço atual do nosso estoque
entre matéria prima e produto acabado; • Adequação de nossa cobertura atual de estoque para cobrir a maior parte das
vendas re-estimadas para o ano; • Redução e contingenciamento de despesas fixas e variáveis. Eliminação de novos
investimentos de curto prazo não essenciais; • Reforço nas atividades de análise de crédito e cobrança; • Planejamento
para a redução expressiva do quadro de funcionários fixos e temporários com o objetivo de reduzir despesas salariais
no curto prazo; • Adoção de jornada parcial de trabalho de lideranças com respectiva redução salarial e adoção de
banco de horas e férias antecipadas, em linha com atual legislação. Importante ressaltar que, considerando a grande
incerteza das variáveis, a Companhia continua estudando medidas adicionais que poderão vir a ser necessárias nas
próximas semanas conforme tenhamos maior clareza do cenário associado ao surto do COVID-19, tendo sempre como
prioridade a preservação da saúde de nossos colaboradores e também de nossa empresa.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Ao Conselho de Administração e Acionistas da Technos S.A.
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Technos S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Technos S.A. em 31 de dezembro de 2019,
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações financeiras 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.
1. Reconhecimento da receita de venda de produtos no final do exercício. Conforme mencionado nas Notas Explicativas 2.21 e 21 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”) possui receita
referente venda de produtos e depende de um processo para mensurar as vendas faturadas e não entregues até o
final do exercício com o objetivo de alocar o reconhecimento da receita ao período adequado. Esse processo envolve
julgamento na determinação das estimativas dos prazos médios de entrega, bem como requer a manutenção de rotinas
e controles internos para identificar e mensurar tais vendas. Em virtude do alto volume de operações de venda, da relevância dos valores compreendidos e dos julgamentos e estimativas envolvidos no processo supracitado, consideramos
esse assunto como um dos principais assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Obtivemos o entendimento do processo relacionado ao reconhecimento da receita, avaliando o desenho e a implementação
dos controles internos; (ii) Avaliação, em base amostral, das evidências sobre o tempo decorrido entre o faturamento e
a entrega dos produtos, comparando os resultados apurados com os prazos médios utilizados pela Companhia no processo de mensuração das vendas faturadas e não entregues; (iii) Recálculo, com base no procedimento descrito acima,
da estimativa das vendas faturadas e sem transferência de controle até a data base das demonstrações financeiras;
(iv) Avaliação das divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Com base nas evidências
obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que o reconhecimento da receita de venda de
produtos e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
2. Valor recuperável (“impairment”) de contas a receber de clientes. Conforme mencionado nas Notas Explicativas
2.9, 3 e 7 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), possui saldo
relevante de contas a receber de clientes e, tendo em vista que a determinação dos níveis adequados de provisão para
perdas desses créditos exige que a Companhia exerça julgamentos significativos relacionados às incertezas no ambiente macroeconômico, níveis de crédito disponíveis e histórico de inadimplência para as operações originadas pela
venda de produtos. Em função do alto grau de julgamento necessário para determinar os montantes de provisão para
perdas em créditos, o elevado volume de transações de venda de produtos, juntamente com as mudanças ocorridas
com a adoção do CPC 48 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e, que qualquer mudança nos
julgamentos subjacentes poderá impactar de forma relevante o valor desses ativos nas demonstrações financeiras,
consideramos esse assunto como um dos principais assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Obtivemos o entendimento do processo relacionado a constituição dessa estimativa de provisão para perda de crédito esperado, avaliando o desenho e a implementação dos controles internos; (ii) Avaliação da razoabilidade das premissas, tais
como o histórico de recuperação de contas a receber, incluindo a variação da perda esperada a cada faixa do aging list,
utilizadas pela Companhia na mensuração da provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber de clientes; (iii) Avaliação da memória de cálculo da Companhia, base para o valor contabilizado como provisão para redução
ao valor recuperável do contas a receber de clientes; e (iv) Avaliação das divulgações nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. As deficiências que chegaram ao nosso conhecimento na avaliação do desenho dos controles internos relativos à mensuração da provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber de clientes,
alteraram nossa avaliação quanto à natureza de nosso trabalho e consequentemente ampliaram a extensão de nossos
procedimentos substantivos inicialmente planejados para obtermos evidência de auditoria suficiente e apropriada. No
decorrer de nossa auditoria identificamos ajustes os quais não foram registrados e divulgados pela Administração por

terem sido considerados imateriais. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos,
consideramos aceitável a provisão para perdas em contas a receber de clientes, bem como as divulgações relevantes
no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
3. Existência e redução ao valor recuperável dos estoques. Conforme mencionado nas Notas Explicativas 2.10, 3
e 8 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Principal assunto de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), possui saldos
relevantes de estoques armazenados em sua fábrica localizada em Manaus-AM. A análise de redução ao valor recuperável para os saldos de estoques envolve julgamento e premissas operacionais, tais como cobertura esperada, idade
dos itens, histórico do volume de vendas e valor atual de venda. Qualquer mudança nessas premissas pode impactar de
forma relevante o montante de provisão para redução ao valor recuperável dos estoques. Adicionalmente, em virtude do
volume de movimentação (entradas e saídas) desses itens na fábrica, faz-se necessário a manutenção de um sistema
de controle para assegurar a consistência entre a posição contábil e física dos estoques. Falhas nos procedimentos
de contagem e/ou intempestividade no ajuste contábil de diferenças apuradas podem gerar distorção relevante nas
demonstrações financeiras. Portanto, consideramos esse como um dos principais assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Obtivemos o entendimento do processo relacionado a existência dos estoques assim como da constituição da estimativa
de provisão para obsolescência dos estoques, avaliando o desenho e a implementação dos controles internos; (ii)
Avaliação dos controles relacionados à contagem anual dos estoques e obtenção de evidências sobre a efetividade dos
mesmos, incluindo evidências sobre o ajuste contábil das diferenças encontradas; (iii) Avaliação dos resultados obtidos
da contagem física anual feita pela Companhia e por uma empresa terceirizada que auxiliou a companhia na contagem; (iv) Selecionamos uma amostra do estoque para acompanhamento da contagem física feita pela Companhia e
testamos as movimentações até a data-base de 31 de dezembro de 2019; (v) Em base amostral, avaliação da memória
de cálculo da provisão para redução ao valor recuperável dos estoques e obtenção de evidências para as principais
premissas e dados gerenciais utilizados; e (vi) Avaliação das divulgações nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas. No decorrer de nossa auditoria identificamos ajustes imateriais, os quais não foram registrados pela
Administração assim como ajustes que foram efetuados pela Administração. Com base nas evidências obtidas por
meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o saldo dos estoques, bem como as divulgações
relevantes sobre a política de provisão para redução ao valor recuperável dos estoques no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
4. Valor recuperável do ativo imobilizado e ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). Conforme
mencionado nas Notas Explicativas 2.13, 3 e 10 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Principal assunto de auditoria. O Grupo Technos possui ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) oriundo de aquisições de empresas ocorridas em exercícios anteriores, registrado na controlada Technos da Amazônia
Indústria e Comércio S.A. (“TASA”). O Grupo Technos avalia o valor recuperável da unidade geradora de caixa que inclui
ativo imobilizado e ágio por expectativa de rentabilidade futura com base no seu valor em uso, utilizando o modelo de
fluxo de caixa descontado. O processo de apuração do valor em uso envolve a utilização de premissas e julgamentos e,
considerando, (i) o valor de mercado da companhia; (ii) a magnitude do valor contábil do ágio, (iii) a redução de receita
percebida pelo Grupo Technos nos últimos exercícios e (iv) a sensibilidade dos julgamentos e premissas definidos pelo
Grupo Technos, classificamos esse assunto como um principal assunto de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i)
Obtivemos o entendimento do processo de preparação e revisão do orçamento e das análises para determinar o valor
recuperável da UGC, conforme disponibilizadas pela Companhia. Avaliamos a razoabilidade da determinação da UGC
pela Companhia, da avaliação do seu valor em uso preparada pela Companhia e da metodologia utilizada por ela para
determinar o valor em uso da UGC; (ii) Avaliação, com o auxílio dos nossos especialistas em finanças corporativas, das
premissas e as metodologias utilizadas na preparação do modelo de fluxo de caixa descontado, como o crescimento
econômico projetado para o setor, a inflação de custos estimados e as taxas de desconto, confrontando-as com dados
obtidos de fontes externas e elaborando análise de sensibilidade na projeção de receitas e custos; e (iii) Avaliamos as
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. No decorrer da nossa auditoria identificamos
ajustes que afetariam a mensuração e a divulgação no teste de valor recuperável dos ativos (teste de impairment), que
foram registrados e divulgados pela Companhia. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima
resumidos, consideramos aceitáveis o valor recuperável do imobilizado e do ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) e as divulgações relacionadas no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 tomadas em conjunto.
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
dos auditores. A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou controladas. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 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 continuicomunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A adminis- dade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consoli- atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
dadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independen- 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 demonstemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avalia- trações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente refesua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que rente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeialternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, to- inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que podede que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que foram considerados como
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci- 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
sões 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 jul- regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, detergamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos minarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comuos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2020
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
KPMG Auditores Independentes
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burLuis Claudio França de Araújo
lar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento
Contador CRC RJ-091559/O-4
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
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Contagem Securitizadora de Créditos S.A.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Nota
2019 2018
Ativo
Circulante
10.262
88
Caixa e equivalentes de caixa
4
9.902
88
Impostos a recuperar
5
360
–
Passivo
Circulante
96.061
–
Fornecedores
998
–
Obrigações trabalistas e sociais
6
2.924
–
Partes relacionadas
7
92.139
–
Patrimônio líquido
(85.799)
88
Capital social
8
100 100
Prejuízos acumulados
(85.899) (12)
Total do passivo
10.262
88
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31/12/2019 (Em Reais)
1. Contexto operacional – A Companhia Contagem Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., constituída em 12/09/2018, com sede localizada na
Avenida José Luiz Feraz, 400, bloco 01/apto 2111, Recreio dos Bandeirantes-RJ, registrada na “JUCERJA” sob o Nire nº 333.0032818-1 e, registrada na
CVM para atuação como securitizadora em 27/02/2019, tem como objeto social:
i. A participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia,
acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras; ii. A aquisição e securitização de créditos; iii. Emissão e colocação de
títulos de créditos, valores mobiliários ou ação compatível com suas atividades;
iv. Estruturação ou a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos; v. Realização de operação
de hedge em mercados derivativos visando a cobertura de riscos na sua
carteira de ativos e passivos; vi. A consultoria de investimentos para fundos
de investimentos que tenham como objetivo a aquisição de créditos. A Companhia encontra-se em fase pré-operacional e no decorrer desta fase, seus
acionistas cobrem as suas necessidades de caixa. 2. Base de preparação
das demonstrações financeiras – 2.1. Declaração de conformidade: As
demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as
quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e
procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM
e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade
com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB. As presentes demonstrações financeiras
foram autorizadas para emissão pela Diretoria da Companhia em 11/03/2020.
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações
financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 2.3. Normas e interpretações efetivas: I. CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros: O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de
compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38/IAS
39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A companhia
avaliou e não identificou efeito inicial na aplicação da norma. Classificação e
mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros: O CPC 48/IFRS
9 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros:
mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação de ativos
financeiros de acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo
de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 9 elimina as categorias
antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos
e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o IFRS 9, os derivativos
embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da
norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido
é avaliado para classificação como um todo. O CPC 48/IFRS 9 retém em grande
parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a classificação e
mensuração de passivos financeiros. II. CPC 47/IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes: A Companhia avaliou e optou por não adotar inicialmente
o CPC 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação da
norma na data inicial de 01/01/2018. III. CPC 06 (R2) /IFRS 16 – Arrendamentos: A Companhia avaliou e não identificou impacto na aplicação inicial
do CPC 06 (R2)/IFRS 16 sobre as demonstrações financeiras. A IFRS 16
introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito
de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do
arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo
e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante
à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. IV. CPC 32 – Melhorias anuais/Tributos
sobre o lucro: As alterações esclarecem que as consequências do imposto
de renda sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente a transações
ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições
aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as consequências do imposto de
renda sobre dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu
estas transações ou eventos passados. Embora o CPC tenha sido atualizado
pela revisão nº 13, pela legislação tributária brasileira, essa melhoria não é
aplicável à Companhia. V. IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento do
imposto de renda: A Interpretação (ainda sem correspondência equivalente
emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) trata da
contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32)
e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente
os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários
incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a entidade
considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições
que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal),
bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Companhia não tem nenhum tratamento tributário incerto, mantendo uma conduta conservadora, atendendo regularmente
a todas as legislações vigentes. 3. Resumo das principais políticas contábeis
– A Companhia aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de
maneira consistente nesta demonstração financeira. 3.1. Caixa e equivalentes
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos
Haroldo Monteiro da S. Filho – Diretor Presidente e DRI
Aos Acionistas da
Contagem Securitizadora de Créditos S.A. – Rio de Janeiro-RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Contagem Securitizadora de Créditos S.A. (“Companhia”), 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 nesta 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 Companhia 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 Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase:
Continuidade normal dos negócios: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Companhia está em fase pré- operacional e as demonstrações
contábeis estão sendo apresentadas e foram preparadas com pressuposto de
continuidade normal de suas atividades. Nossa opinião não está ressalvada
em relação 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. Não há outros assuntos principais além daquele descrito em
parágrafo de ênfase acima. Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício
findo em 31/12/2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS,
fora submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração fora conciliada com as
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua

CNPJ/MF nº 31.594.055/0001-09
Demonstração dos Resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Nota
2019 2018
Despesas e receitas pré operacionais
Despesas com pessoal
9 (34.786)
–
Despesas administrativas
10 (49.239)
–
Taxas administrativas
11 (10.420)
–
Outras receitas não operacionais
12
10.062
–
Prejuízo antes do resultado financeiro
(84.383)
–
Despesas financeiras
13 (1.504) (12)
Prejuízo do exercício
(85.887) (12)
Demonstração dos Resultados Abrangentes
em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
2019 2018
Prejuízo do exercício
(85.887) (12)
Outros resultados abrangentes
–
–
Total dos resultados abrangentes do exercício
(85.887) (12)
bancários e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que
são utilizados pela Empresa para gerenciamento de seus compromissos de
curto prazo. 3.2. Capital Social: Ações ordinárias são classificadas como
patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de
ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio
líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários. 3.3. Outros ativos e passivos
circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas
em função de evento passado, quando a Companhia tem uma obrigação legal
ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é
provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação,
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.4. Apuração
do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o
regime contábil da competência do período. 3.5. Demonstrações dos fluxos
de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método
indireto e está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC
03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.6. Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações do valor adicionado foram
preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil
CPC 09 – Demonstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
4. Caixa e equivalentes de caixa
2019 2018
Banco conta movimento – Santander
9.902
–
Aplicação financeira – Santander
–
88
Total
9.902
88
5. Impostos a recuperar
2019 2018
Imposto de renda
177
–
Contribuição social
118
–
Pagamentos Indevidos
65
–

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Capital
Lucro/
Capital Capital a social in- Prejuízo
Social integralizar tegralizado do período
Total
Início das atividades
em 12/09/2018
1.000
(1.000)
–
–
–
Integralização em
17/09/2018
–
100
100
–
100
Prejuízo do exercício
–
–
–
(12)
(12)
Saldos em 31/12/2018 1.000
(900)
100
(12)
88
Prejuízo do exercício
–
–
–
(85.887) (85.887)
Saldos em 31/12/2019 1.000
(900)
100
(85.899) (85.799)
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
2019 2018
Prejuízo do exercício
(85.887) (12)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Impostos a recuperar
(360)
–
Fornecedores
998
–
Obrigações trabalhistas e sociais
2.924
–
Partes relacionadas
92.139
–
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
9.814 (12)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
– 100
Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades de
financiamento
– 100
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
9.814
88
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
88
–
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
9.902
88
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
9.814
88
Demonstração dos Valores Adicionados
em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Receita
Outras receitas
Valor Adicionado total a distribuir
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal: Remuneração direta
Tributos: Federais
Municipais
Remuneração do capital de terceiros
Despesas administrativas
Despesas financeiras
Outros
Remuneração de capital próprio
Prejuízo do exercício

2019 2018
11.789
–
11.789
–
34.786
34.786
902
1.179
2.081

–
–
–
–
–

49.239
1.150
10.420
60.809

–
12
–
12

(85.887) (12)
11.789
–
cado,
bem
como
os
impostos
pertinentes.
Em
31/12/2019,
o
saldo
atualizado
é
360
–
6. Obrigações trabalhistas e sociais
2019 2018 de R$ 92.139. 8. Capital social – As ações ordinárias são classificadas como
Quantidade
R$
Pró labore
2.387
– patrimônio líquido.
IntegraIntegraINSS a recolher
537
–
Subscritas lizadas Subscritas lizadas
2.924
–
7. Partes relacionadas – Em 29/03/2019, a Companhia celebrou contrato de Brafin Securitizadora de
900
90
900
90
mútuo com a empresa SFI Investimentos Ltda. – ME, totalizando R$ 1.000, Créditos Financeiros S.A.
100
10
100
10
referente a recursos obtidos para pagamento de despesas administrativas, Mauricio Luiz Visconti
1.000
100
1.000
100
o qual é cobrado encargos financeiros de acordo com as práticas usuais do Total
2019
mercado, bem como os impostos pertinentes. Em 30/04/2019, a Companhia 9. Despesas com pessoal
(28.640)
celebrou contrato de mútuo com a empresa SFI Investimentos Ltda. – ME, tota- Pró labore
(6.146)
lizando R$ 45.200, referente a recursos obtidos para pagamento de despesas INSS a recolher
(34.786)
administrativas, o qual é cobrado encargos financeiros de acordo com as prá2019
ticas usuais do mercado, bem como os impostos pertinentes. Em 31/05/2019, 10. Despesas administrativas
(31.065)
a Companhia celebrou contrato de mútuo com a empresa SFI Investimentos Publicações
(16.966)
Ltda. – ME, totalizando R$ 7.000, referente a recursos obtidos para pagamento Assessoria Contábil
(1.208)
de despesas administrativas, o qual é cobrado encargos financeiros de acordo Outros
(49.239)
com as práticas usuais do mercado, bem como os impostos pertinentes. Em
2019
30/06/2019, a Companhia celebrou contrato de mútuo com a empresa SFIIn- 11. Taxas administrativas
(9.519)
vestimentos Ltda. – ME, totalizando R$ 3.000, referente a recursos obtidos para Taxa CVM
(901)
pagamento de despesas administrativas, o qual é cobrado encargos financei- Outras taxas
(10.420)
ros de acordo com as práticas usuais do mercado, bem como os impostos
2019
pertinentes. Em 05/07/2019, a Companhia celebrou contrato de mútuo com 12. Outras receitas não operacionais
11.789
a empresa SFI Investimentos Ltda. – ME, totalizando R$ 4.500, referente a Receitas não operacionais
recursos obtidos para pagamento de despesas administrativas, o qual é cobrado Deduções
(77)
encargos financeiros de acordo com as práticas usuais do mercado, bem como Pis
(471)
os impostos pertinentes. Em 01/08/2019, a Companhia celebrou contrato de Cofins
(1.179)
mútuo com a empresa SFI Investimentos Ltda. – ME, totalizando R$ 5.000, ISS
10.062
referente a recursos obtidos para pagamento de despesas administrativas, Total
2019
o qual é cobrado encargos financeiros de acordo com as práticas usuais do 13. Despesas financeiras
(1.106)
mercado, bem como os impostos pertinentes. Em 06/09/2019, a Companhia Despesas bancárias
(45)
celebrou contrato de mútuo com a empresa SFI Investimentos Ltda. – ME, Juros e multas
(353)
totalizando R$ 5.000, referente a recursos obtidos para pagamento de despesas IOF
(1.504)
administrativas, o qual é cobrado encargos financeiros de acordo com as práticas usuais do mercado, bem como os impostos pertinentes. Em 08/10/2019, 14. Eventos subsequentes – 14.1 Alteração da razão social e do objeto:
a Companhia celebrou contrato de mútuo com a empresa SFI Investimentos A Companhia Contagem Securitizadora de Créditos S.A., teve sua denomiLtda. – ME, totalizando R$ 2.000, referente a recursos obtidos para pagamento nação social alterada em 02/03/2020 (anteriormente denominada Contagem
de despesas administrativas, o qual é cobrado encargos financeiros de acordo Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.). A Companhia alterou o objeto
com as práticas usuais do mercado, bem como os impostos pertinentes. Em 05 social que passou a estar vinculado a prestação dos serviços exclusivamente
e 08/11/2019, a Companhia celebrou contrato de mútuo com a empresa SFI no âmbito da licitação promovida pelo Município de Contagem, Estado de
Investimentos Ltda. – ME, totalizando R$ 6.090, referente a recursos obtidos Minas Gerais, por meio do Edital nº 038/2018 (“Licitação”). 14.2. Quarentena
para pagamento de despesas administrativas, o qual é cobrado encargos finan- social: Considerando que a Companhia se encontra em fase pré-operacional,
ceiros de acordo com as práticas usuais do mercado, bem como os impostos a administração entende que a crise ocasionada pela Pandemia da COVID19
pertinentes. Em 05/12/2019, a Companhia celebrou contrato de mútuo com não possui impacto imediato. Contudo, a empresa vem tomando as media empresa SFI Investimentos Ltda. – ME, totalizando R$ 3.000, referente a das necessárias de contingenciamento, tendo implementado o trabalho via
recursos obtidos para pagamento de despesas administrativas, o qual é cobrado home-office para seus funcionários como forma de preservar a sua saúde,
encargos financeiros de acordo com as práticas usuais do mercado, bem como evitando assim, qualquer risco para sua equipe. A Companhia orientou,
os impostos pertinentes. Em 23/12/2019, a Companhia celebrou contrato de também, seus fornecedores a adotarem as medidas indicadas pelos Órgãos
mútuo com a empresa SFI Investimentos Ltda. – ME, totalizando R$ 10.000, Governamentais. Caso a situação mude, a Companhia irá reavaliar e informar
referente a recursos obtidos para pagamento de despesas administrativas, o pelos meios adequados, caso sejam necessárias ações ou providências para
qual é cobrado encargos financeiros de acordo com as práticas usuais do mer- mitigar os impactos da crise em nossos negócios.
Núbia Fernandes Araújo Silva – Diretora
Diana Oliveira da Cunha – Contadora CRC RJ 115.893/O-4
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
– Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econôdo valor adicionado fora adequadamente elaborada, em todos os aspectos micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informa- internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
auditor: A administração da Companhia é a responsável por essas e outras avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
informações que compreendem o Relatório da Administração, cuja expectativa independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
de recebimento é posterior à data desse relatório. Nossa opinião sobre as procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como, obtemos
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsa- do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
bilidade é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for disponibi- controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
lizado, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as cirobtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficárelevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção cia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das polírelevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e resfato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da admi- pectivas divulgações feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequanistração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administra- ção do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
ção é a responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonse, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde- em relação a capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons- concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
trações contábeis, a administração é a responsável pela avaliação da capaci- relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
dade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi- auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
nistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa- demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações compatível com o objeto de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons- os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
trações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoindependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi- ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 31/03/2020.
Russell Bedford Brasil
Roger Maciel de Oliveira
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
Auditores Independentes S/S
Contador
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP
1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP
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Copisec Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 29.845.329/00014-35
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Cessão de créditos a receber
Clientes
Impostos a recuperar
Não Circulante
Cessão de créditos a receber
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Cessão de créditos a pagar
Remuneração dos administradores
Impostos e contribuições sociais
Debêntures
Partes relacionadas
Outros passivos
Não Circulante
Cessão de créditos a pagar
Patrimônio liquido
Capital social
Total do Passivo

Nota
4
5
6
5
Nota
7
5
10.1
9
8
10

2019
798.936.634
2.270.172
796.380.083
262.036
24.343
6.954.467.044
6.954.467.044
7.753.403.678
2019
798.935.634
5.535
784.608.646
7.042
11.524
14.096.240
186.717
19.930
6.954.467.044
6.954.467.044
1.000
1.000
7.753.403.678

2018
812.879.362
15.115.534
797.718.560
45.268
–
6.954.467.044
6.954.467.044
7.767.346.406
2018
812.878.362
5.500
797.718.560
2.728
4.188
15.114.861
32.525
–
6.954.467.044
6.954.467.044
1.000
1.000
7.767.346.406

$EMONSTRAªÏO DOS 2ESULTADOS %XERCÔCIOS lNDOS EM  E 
(Em reais)
Receita operacional líquida
Custos operacionais
Lucro bruto
Despesas operacionais
Pessoal
Impostos e taxas
Despesas administrativas

Nota
12

2019
1.356.114
(1.107.551)
248.563

2018
41.080
–
41.080

13

(56.583) (21.820)
(11.079) (2.406)
14
(93.258) (16.213)
(160.920) (40.439)
Lucro antes do resultado financeiro
87.643
641
Receitas financeiras
2.106.767
–
Despesas financeiras
(2.194.410)
(641)
Resultado financeiro
15
(87.643)
(641)
Prejuízo do exercicio
–
–
A Companhia não apresentou valores abrangentes no exercício.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019
(Em reais)

Capital a
Capital
inte- social inteCapital
Social gralizar gralizado Total
11
Início das atividades em 02/02/2018
1.000 (1.000)
–
–
Integralização em 02/02/2018
–
100
100 100
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2019
Integralização em 08/11/2018
–
900
900 900
(Em reais)
Saldos em 31/12/2018
1.000
–
1.000 1.000
1. Contexto operacional – i. A Copisec Securitizadora de Créditos Financei- Saldos em 31/12/2019
1.000
–
1.000 1.000
ros S.A., constituída em 02/02/2018, com sede localizada na Avenida Rio vigor ou não, ou que não estejam com exigibilidade suspensa, bem como os
Branco, nº 181, sala 710, Centro, CEP: 20.040-007, Rio de Janeiro/RJ, regis- créditos oriundos de decisões judiciais favoráveis ao estado. Desta forma, o
trada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro “JUCERJA” sob o Nire contrato de Cessão tem por objeto ceder à COPISEC o direito autônomo de
nº 333.0032644-8, tem como objeto social: ii. A participação em outras socie- recebimento dos recursos provenientes do Fluxo Financeiro do FECIDAPI,
dades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista, podendo sujeito aos termos e condições estabelecidos em contrato, para vinculá-los às
representar sociedades nacionais ou estrangeiras; iii. A aquisição e securiti- Debêntures da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão. As debêntures têm como
zação de créditos; iv. Emissão e colocação de títulos de créditos, valores finalidade a captação de recursos no mercado de capitais e, em virtude da
mobiliários ou ação compatível com suas atividades; v. Estruturação ou a cessão de direitos, o FECIDAPI receberá, como pagamento pela cessão do
realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações direito de recebimento do fluxo financeiro, parte das debêntures emitidas e
de securitização de créditos; vi. Realização de operação de hedge em merca- outra parte em recursos decorrentes da negociação em mercado, das debêndos derivativos visando a cobertura de riscos na sua carteira de ativos e tures da 1ª série, referentes à 1ª emissão pela Copisec, que será depositada
passivos; vii. A consultoria de investimentos para fundos de investimentos que pela concessionária na conta de resultado do FECIDAPI, à medida em que
tenham como objetivo a aquisição de créditos. 2. Base de preparação das ocorrer as integralizações, conforme termos e condições estabelecidos na
Demonstrações financeiras – 2.1. Declaração de conformidade: As Escritura de Emissão de Debêntures e legislação em vigor. O valor do fluxo
Demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo financeiro que será cedido à Copisec pelo FECIDAPI, nesta data, está avaliado
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as em R$ 7.752.185.604,04, a serem liberados nos prazos e condições abaixo: •
quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e Debêntures Sênior: 22.500 debêntures, com valor unitário de R$ 1.000.000,00,
procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM refletindo o montante total da série de R$ 225.000.000,00; • Debêntures
– e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade Mezanino: 400 debêntures, com valor unitário de R$ 1.000.000,00, refletindo
com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International o montante total da série de R$ 400.000.000,00; • Debêntures Subordinadas
Accounting Standards Board – IASB. As Demonstrações financeiras de 1: 69 debêntures, com valor unitário de R$ 996.691,91, refletindo o montante
31/12/2019 foram autorizadas para emissão pela Diretoria da Companhia em total da série de R$ 68.771.741,79, as quais serão destinadas no mercado
11/03/2020. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: As Demons- primário, exclusivamente ao FECIDAPI; e • Debêntures Subordinadas 2: 1
trações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da debênture, com valor unitário de R$ 7.058.413.862,25, a qual será destinada
Companhia. 2.3. Normas e interpretações efetivas: I. CPC 48/IFRS 9 Ins- exclusivamente ao FECIDAPI. Na data de pagamento do valor da cessão, será
trumentos Financeiros: O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para constituído, a partir da retenção de parte do montante a ser pago ao FECIDAPI,
reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns uma reserva para constituição de fundo de contingências, que corresponderá
contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui ao valor de uma parcela de pagamento vincenda do fluxo de pagamentos das
o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. debêntures sênior, e deverá ser mantida em aplicação financeira, incluindo
A companhia avaliou e não identificou efeito na aplicação da norma. Classifi- os rendimentos decorrentes dessa aplicação, pela Copisec, até a liquidação
cação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros: O CPC integral das obrigações assumidas no contrato de cessão, de acordo com os
48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos critérios estabelecidas em contrato. Considerando-se que os recursos aplicados
financeiros: mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação no fundo de contingências pertencem ao FECIDAPI, deverão ser devolvidos em
de ativos financeiros de acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada até 10 dias úteis após a quitação de todas as classes de debêntures emitidas
no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas na 1ª emissão da Copisec e, se até o vencimento de todas as obrigações o
características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 9 elimina as Fundo de contingências for menor do que a próxima parcela vincenda do fluxo
categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, de pagamentos das debêntures, a Copisec está autorizada a recompor este
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o IFRS 9, montante com recursos advindos do fluxo financeiro na conta de arrecadação,
os derivativos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no após o pagamento das obrigações mensais das debêntures sênior. Na data
escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro de pagamento do valor da cessão, será constituído, a partir da retenção de
híbrido é avaliado para classificação como um todo. O CPC 48/IFRS 9 retém parte do montante a ser pago ao FECIDAPI, uma reserva para constituição de
em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a clas- fundo de liquidez, que consistirá no montante da soma das quatro primeiras
sificação e mensuração de passivos financeiros. II. CPC 47/IFRS 15 – Receita parcelas vincendas do fluxo de pagamentos das debêntures sênior, e deverá ser
de Contratos com Clientes: A Companhia avaliou o seu Ativo e optou por mantida em aplicação financeira, incluindo os rendimentos decorrentes dessa
não adotar inicialmente o CPC 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumu- aplicação, pela Copisec, até a liquidação integral das obrigações assumidas
lativo, com aplicação da norma na data inicial de 01/01/2018. III. CPC 06 (R2) no contrato de cessão, de acordo com os critérios estabelecidas em contrato.
/IFRS 16 – Arrendamentos: A Companhia avaliou e não identificou impacto Considerando-se que os recursos aplicados no fundo de liquidez pertencem
na aplicação inicial do CPC 06 (R2)/IFRS 16 sobre as demonstrações finan- ao FECIDAPI, deverão ser devolvidos em até 10 dias úteis após a quitação de
ceiras. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamen- todas as classes de debêntures emitidas na 1ª emissão da Copisec e, se até
tos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um o vencimento de todas as obrigações o Fundo de liquidez for menor do que a
ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado soma do valor das quatro próximas parcelas vincendas do fluxo de pagamentos
e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar das debêntures, a Copisec está autorizada a recompor este montante, desde
pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamen- que o Fundo de Contingências esteja devidamente composto, com recursos
tos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador per- advindos do fluxo financeiro na conta de arrecadação, após o pagamento
manece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a das obrigações mensais das debêntures sênior. Em 31/12/2019, a cessão de
classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. IV. CPC 32 – direitos creditórios está composta da seguinte forma:
Melhorias anuais/Tributos sobre o lucro: As alterações esclarecem que as Ativo
Curto prazo Longo prazo
Total
consequências do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais Saldo em 31/12/2018
797.718.560 6.954.467.044 7.752.185.604
diretamente a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis (-) Recebimentos
(3.337.070)
–
(3.337.070)
do que às distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as con- Atualização
1.998.593
–
1.998.593
sequências do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros resul- Saldo em 31/12/2019
796.380.083 6.954.467.044 7.750.847.127
tados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade Passivo
Curto prazo Longo prazo
Total
originalmente reconheceu estas transações ou eventos passados. Embora o Saldo em 31/12/2018
797.718.560 6.954.467.044 7.752.185.604
CPC tenha sido atualizado pela revisão nº 13, pela legislação tributária brasi- (-) Pagamentos
(13.109.914)
–
(13.109.914)
leira, essa melhoria não é aplicável à Companhia. V. IFRIC 23 – Incerteza Atualização
–
–
–
sobre o tratamento do imposto de renda: A Interpretação (ainda sem cor- Saldo em 31/12/2019
784.608.646 6.954.467.044 7.739.075.690
respondência equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida 6. Impostos a recuperar
2019 2018
como ICPC 22) trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos Imposto de renda retido na fonte
19.703
–
casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a apli- Contribuição social sobre o lucro
3.106
–
cação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 Instituto Nacional de Seguro Social
1.534
–
nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados
24.343
–
a tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o 7. Fornecedores – O saldo de fornecedores, em 31/12/2019, está composto
seguinte: (i) se a entidade considera tratamentos tributários incertos separa- conforme segue:
damente; (ii) as suposições que a entidade faz em relação ao exame dos
2019 2018
tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina KBR TEC – Comércio e Serviço de Informática LTDA
5.322 5.500
o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, VMW Serviços EIRELI ME
213
–
créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a enti5.535 5.500
dade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Companhia não tem 8. Debêntures – As debêntures têm como finalidade a captação de recurnenhum tratamento tributário incerto, mantendo uma conduta conservadora, sos no mercado de capitais em virtude da operação de cessão de direitos
atendendo regularmente a todas as legislações vigentes. 3. Resumo das creditórios entre a COPISEC e o Governo do Estado do Piauí, que instituiu o
principais políticas contábeis – A Companhia aplicou as principais políticas Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa do Piauí – FECIDAPI,
contábeis descritas abaixo de maneira consistente nesta demonstração finan- com o objetivo de aumentar a arrecadação dos seus recursos financeiros.
ceira. (i) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem O contrato de Cessão foi firmado em 23/11/2018 e tem por objeto ceder à
dinheiro em caixa e depósitos bancários e apresentam risco insignificante de COPISEC o direito autônomo de recebimento dos recursos provenientes do
mudança de valor justo, que são utilizados pela Empresa para gerenciamento Fluxo Financeiro do FECIDAPI, sujeito aos termos e condições estabelecidos
de seus compromissos de curto prazo. (ii) Capital Social: Ações ordinárias em contrato, para vinculá-los às Debêntures da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 1ª
são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente Emissão. O FECIDAPI recebe, como pagamento pela cessão do direito de
atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como recebimento do fluxo financeiro, parte das debêntures emitidas e outra parte
dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários. (iii) em recursos decorrentes da negociação em mercado, das debêntures da 1ª
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é reco- série, referentes à 1ª emissão pela COPISEC, que é depositada pela connhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios cessionária na conta de resultado do FECIDAPI, à medida em que ocorrer
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou as integralizações, conforme termos e condições estabelecidos na Escritura
valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no de Emissão de Debêntures e legislação em vigor. O valor do fluxo financeiro
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou cedido à COPISEC pelo FECIDAPI, está avaliado em R$ 7.752.185.604,04,
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um mesmo valor do montante das quatro emissões de debêntures da 1ª série.
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando Em 27/11/2018, a Companhia assinou o Instrumento Particular de Escritura
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
cambiais incorridos. As provisões são registradas em função de evento passado, Espécie Quirografária, em 4 Séries, para Distribuição Pública com Esforços
quando a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva presente que Restritos de Distribuição, com as seguintes características: Séries: A emissão
possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso eco- será realizada em 4 séries, sendo: Debêntures Sênior (1ª série), Debêntures
nômico seja exigido para liquidar a obrigação, tendo como base as melhores Mezanino (2ª série), Debêntures Subordinada 1 (3ª série), Debêntures Suborestimativas do risco envolvido. (iv) Apuração do resultado: O resultado das dinada 2 (4ª série). Data da emissão: 14/12/2018. Prazo e data de vencimento:
operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência o prazo das debêntures está demonstrado abaixo: • Debêntures Sênior:
do período. (v) Demonstrações dos fluxos de caixa: A demonstração dos prazo de vencimento de 60 meses contados da data de emissão, vencendo
fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo em 14/12/2023; • Debêntures Mezanino, Subordinada 1 e Subordinada 2:
com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de prazo de vencimento de 120 meses contados da data de emissão, vencendo
Caixa, emitido pelo CPC. (vi) Demonstrações do valor adicionado: As em 14/12/2028. Valor nominal unitário: • R$ 10.000,00 para as Debêntures
demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão apresentadas Sênior; • R$ 1.000.000,00 para as Debêntures Mezanino; • R$ 996.691,91
de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 – Demonstração do valor para as Debêntures Subordinada 1; • R$ 7.058.413.862,25 para as Debêntures
adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Subordinada 2; Quantidade de Debentures Emitidas: • Debêntures Sênior:
4. Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018 22.500 debêntures, com valor unitário de R$ 10.000,00, refletindo o montante
Bancos – conta movimento
1.014
100 total da série de R$ 225.000.000,00; • Debêntures Mezanino: 400 debêntures,
Aplicação financeira – Fundo de Investimento
com valor unitário de R$ 1.000.000,00, refletindo o montante total da série de
Santander
166.559
– R$ 400.000.000,00, destinadas ao FECIDAPI; • Debêntures Subordinada 1: 69
Aplicação financeira – Itaú Conta Reserva
119.154
– debêntures, com valor unitário de R$ 996.691,91, refletindo o montante total da
Aplicação financeira – Artemis FIRF Crédito
série de R$ 68.771.741,79, destinadas no mercado primário, exclusivamente
Privado
1.971.965
– ao FECIDAPI; e • Debêntures Subordinada 2: 1 debênture, com valor unitário
Aplicação financeira – Contamax Empresarial
de R$ 7.058.413.862,25, destinada exclusivamente ao FECIDAPI. Valor total
Santander
11.480 15.115.434 da emissão: R$7.752.185.604,04. Forma de Subscrição e Integralização: À
2.270.172 15.115.534 vista, preferencialmente em uma única data, em moeda corrente nacional, no
O Itaú conta reserva foi constituído pelo agente fiduciário como forma de possuir ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário. Atualização Monetária: o valor
reserva em seu nome no caso de ter desembolso de despesas de publicações nominal unitário e atualizado monetariamente pelo IBGE-IPCA, desde a data
de informação na mídia, ou com alguma despesa jurídica, que não seja paga da subscrição até a data de seu efetivo pagamento. Remuneração: sobre o
pela Companhia. O saldo remanescente desta aplicação deverá ser devolvido valor nominal unitário atualizado das debêntures, incidem juros remuneratórios
quando da quitação das debêntures à Companhia. A aplicação financeira Arte- de: • 10,5000% a.a. com base em 252 dias úteis para as Debêntures Sênior;
mis FIRF, Fundo de Renda Fixa e Crédito Privado, que tem como benchmark • 6,0000% a.a. com base em 252 dias úteis para as Debêntures Mezanino,
a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), visa remunerar Subordinada 1 e Subordinada 2, calculados de forma exponencial e cumulativa
as reservas de liquidez, de contingência e a posição de caixa da empresa.
pro rata temporis por dias úteis decorridos incidentes desde a primeira data de
A aplicação financeira Contamax CDB DI Empresarial, é composta por um subscrição ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior,
serviço automático do saldo parado na conta corrente do banco Santander. conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Amortização: as debêntures
Todo saldo positivo em conta corrente é aplicado e, à medida que ocorrem são pagas conforme especificado abaixo: • Debêntures Sênior: 57 parcelas,
os débitos, essas aplicações são resgatadas automaticamente. 5. Cessão de com carência de 3 meses a contar da data de emissão, sendo o pagamento da
créditos – Em 23/11/2018, a Copisec Securitizadora de Créditos Financeiros primeira parcela devido em 14/04/2019 e os demais pagamentos sempre no
S.A. (“Cessionária”) firmou o Instrumento Particular do Contrato de Cessão dia 14 de cada mês até a data de vencimento Sênior; • Debêntures Mezanino:
de Direitos Creditórios e Outras Avenças com o Governo do Estado do Piauí, 1 única parcela, na data de vencimento, qual seja, 14/12/2018. • Debêntures
que instituiu o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa do Subordinada 1: 117 parcelas, com carência de 3 meses a contar da data de
Piauí – FECIDAPI (“Cedente”), fundo orçamentário especial, cuja finalidade emissão, sendo o pagamento da primeira parcela devido em 14/04/2019 e os
consiste na contribuição para o aumento da arrecadação dos seus recursos demais pagamentos sempre no dia 14 de cada mês até a data de vencimento
financeiros. O FECIDAPI detém os créditos inadimplidos a receber, inscritos Mezanino e Subordinadas; • Debêntures Subordinada 2: 1 única parcela, na
ou não em dívida ativa, de natureza tributária ou não, com parcelamento em data de vencimento, qual seja, 14/12/2018. Cláusula de repactuação: Não
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Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Ajustes de itens que não causaram impacto no caixa
Atualização de direitos creditórios
(1.998.593)
–
Juros sobre debêntures
1.998.594
–
Desconto
187.675
–
Variações nos ativos e passivos
Clientes
(216.768) (45.268)
Impostos a recuperar
(24.343)
–
Cessão de créditos
(9.772.843)
–
Fornecedores
35
5.500
Remuneração dos administradores
4.313
2.728
Impostos e contribuições
7.336
4.188
Debêntures
– 15.114.861
Partes relacionadas
(154.192)
32.525
Outros passivos
19.930
–
Juros pagos sobre debêntures
(1.169.950)
–
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais
(10.810.423) 15.114.534
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de debêntures
(2.034.939)
–
Integralização de capital
–
1.000
Caixa líquido gerado nas atividades de
financiamento
(2.034.939)
1.000
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (12.845.362) 15.115.534
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
15.115.534
–
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
2.270.172 15.115.534
Demonstração dos Valores Adicionados em 31/12/2019 e 2018
(Em reais)
Receita
Receita de prestação de serviço
Insumos adquiridos de terceiros
Custo
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Receita financeira
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Outro benefícios
FGTS
Tributos
Federais
Municipais
Remuneração da capital de terceiros
Juros
Despesas bancárias
Outros

2019
2018
1.493.452 45.267
(1.107.551) (16.213)
385.901 29.054
2.106.767
–
2.492.668 29.054

56.584 21.820
53.344 21.820
2.238
–
1.002
–
137.338 6.593
54.632 6.593
82.706
–
2.298.746
641
2.000.995
–
3.050
–
294.701
641
2.492.668 29.054
haverá repactuação programada das Debêntures. Amortização extraordinária:
As debêntures não estão sujeitas à amortização extraordinária facultativa, seja
ela total ou parcial. Resgate antecipado facultativo: As debêntures, não estão
sujeitas ao resgate antecipado facultativo, seja ele total ou parcial. Oferta
facultativa de resgate antecipado: a Emissora poderá realizar, a qualquer
tempo, oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial das debêntures,
que será endereçada a todos os debenturistas, sem distinção, assegurada
a igualdade de condições a todos os debenturistas para aceitar o resgate
antecipado das debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e
condições previstos em contrato. Em 26/12/2018, foi integralizado o montante
de R$ 15.114.861,38, referente às Debêntures Sênior. Em 31/12/2019, o saldo
das debêntures está composto conforme a seguir:
Saldo
Saldo
Debêntures
em 2018 Desconto Amortização
Juros em 2019
Saldo em
31/12/2018
15.114.861 187.675 (3.204.889) 1.998.594 14.096.241
9. Impostos e contribuições sociais
2019 2018
ISS a recolher
7.864
–
Pis a recolher
511
748
2019 2018
Cofins a recolher
3.146 3.440
Outros
3
–
11.524 4.188
10. Partes relacionadas – Em 31/12/2019, a COPISEC apresenta um saldo
de mútuo com as Companhias SFI Investimentos Ltda., no montante de
R$ 186.406, e Brafin Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., no valor de
R$ 311. 10.1. Remuneração dos administradores: Em 31/12/2019, a remuneração dos Administradores está composta da seguinte forma:
2019
2018
Salários
1.502
–
Pró Labore
2.255
2.148
Férias
1.576
–
Encargos sociais
1.709
580
7.042
2.728
11. Capital social – Ações ordinárias são classificadas como patrimônio
líquido.
Quantidade
R$
SubsIntegraliSubsIntegralicritas
zadas
critas
zadas
MT AGVL Consultoria Ltda.
900
900
900
900
Mauricio Luiz Visconti
100
100
100
100
Total
1.000
1.000
1.000
1.000
12. Receita operacional líquida
2019
2018
Receita operacional
Receita de prestação de serviços
1.493.452
45.267
Deduções da receita
PIS
(7.475)
(747)
Cofins
(47.157)
(3.440)
ISS
(82.706)
–
Receita operacional líquida
1.356.114
41.080
13. Despesas com pessoal
2019
2018
Salários e Ordenados
(13.347)
–
Pro – Labore
(28.527) (18.183)
Encargos sociais
(10.115) (3.637)
Outros gastos com pessoal
(4.594)
–
(56.583) (21.820)
14. Despesas administrativas
2019
2018
Informática
– (5.500)
Publicacoes
(34.200)
–
Assessorias e Consultorias Diversas
(56.299) (6.840)
Outros
(2.759) (3.873)
(93.258) (16.213)
15. Resultado financeiro
2019
2018
Receitas financeiras
Receita sobre Aplicação Financeira
108.171
334
Juros
1.998.595
–
Despesas financeiras
Despesas Bancárias
(3.050)
(644)
Juros
(2.402)
(159)
IOF
(1.562)
(172)
Descontos
(188.805)
–
Atualização Monetária
(1.998.590)
–
Resultado financeiro
(87.643)
(641)
16. Instrumentos financeiros – Em 31/12/2019, a classificação dos ativos
financeiros por categoria é a seguinte:
2019
2018
Custo A valor justo
amorti- por meio do
zado
resultado
Total
Total
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes
de caixa
–
2.270.172
2.270.172
15.115.534
Cessão de créditos
a receber
– 7.750.847.127 7.750.847.127 7.752.185.604
Clientes
262.036
–
262.036
45.268
Impostos a recuperar
24.343
–
24.343
–
286.379 7.753.117.299 7.753.403.678 7.767.346.406
Os principais passivos financeiros da Companhia, em 31/12/2019, são mensurados como outros passivos financeiros, e estão demonstrados a seguir:
Passivos financeiros
2019
2018
Fornecedor
5.535
5.500
Cessão de créditos a pagar
7.739.075.690 7.752.185.604
Salários e encargos
7.042
2.728
Impostos e contribuições
11.524
4.188
Debêntures
14.096.240
15.114.861
Contas a Pagar
19.930
–
7.753.215.961 7.767.312.881
17. Eventos subsequentes – A administração da Companhia, visando prestar
as informações necessárias aos seus parceiros, investidores e acionistas,
entende que, no momento, a crise ocasionada pela Pandemia da COVID19, não
tem impacto relevante nos negócios da Companhia, ou na geração de receitas
recorrentes. Contudo, a empresa vem tomando as medidas necessárias de
contingenciamento, tendo implementado o trabalho via home-office para seus
funcionários como forma de preservar a sua saúde, evitando assim, qualquer
risco para sua equipe. A Companhia orientou, também, seus fornecedores
a adotarem as medidas indicadas pelos Órgãos Governamentais. Caso a
situação mude, a Companhia irá reavaliar e informar pelos meios adequados,
caso sejam necessárias ações ou providências para mitigar os impactos da
crise em nossos negócios.
Haroldo Monteiro da S. Filho – Diretor Presidente e DRI
Núbia Fernandes Araújo Silva – Diretora
Diana Oliveira da Cunha – Contadora CRC RJ 115.893/O-4
continua …
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ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e

cia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das polípectivas divulgações feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequa-

operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das

25 A 30 DE JUNHO/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que
tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda,
exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de
cálculo do PIS-Faturamento ou da
Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.15835/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios);
e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação
do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e
bebidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos
os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho,
desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2020 dos empregados admitidos
em abril/2020 que não contribuíram no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real
apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos
de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30
da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente,
referentes ao mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª
QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação
com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos
de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei
9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes
à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo
recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado
na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes
à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
DASN-SIMEI – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: MEI – Microempreendedor Individual que optou pelo Simei – Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional. DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-calendário de
2019:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas; d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posteriores, prejuízos de
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição
encontrava-se em 31 de dezembro; ou
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado
na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias
contados da celebração do contrato de venda, nos termos do artigo 39 da Lei
11.196/2005.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS –
EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou
superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de
aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie,
realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for
realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da
DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, e optaram
pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de
2019.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de maio/2020, em operações na bolsa
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro,
ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa
jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-

mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no
País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte
no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e
sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado,
assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis
ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
d) importância pagaemdinheiro, a título de pensão alimentíciaemface das normas
do Direito de Família, quandoemcumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de
separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de
que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto
moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM
ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na
alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida
em espécie no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais
do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95,
ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio
(artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes
à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro
real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado
do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes
à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações
forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em
exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente,
ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos:
compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange,
retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29,
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SELO DE CONTROLE – PREVISÃO ANUAL DE CONSUMO – ANO DE 2020 PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes e importadores habituais de produtos sujeitos ao Selo de Controle.
OBSERVAÇÃO: A requisição de Selos de Controle em desacordo com a previsão anual de consumo apresentada sujeita o usuário ao ressarcimento à unidade
fornecedora das despesas com transporte dos selos, quando a requisição feita
motivar suprimento extra da unidade.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento
de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território
nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona
Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou
domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis
e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas,
das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de
importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria
Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em
Tabelas Dinâmicas.
Fonte: Coad

SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 30.458.020/0001-71 - NIRE: 3330000065-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2020
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2020, às 10h00min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo nº 200 – 19º andar (parte), na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas da SAJUTHÁ
RIO PARTICIPAÇÕES S.A., representando a maioria das ações que compõem o capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença
de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária. Consoante disposições estatutárias, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor-Presidente da
Sociedade Wilson Lemos de Moraes Junior, que convidou para Secretário
o Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. A seguir, o
Senhor Presidente procedeu a leitura do Edital de Convocação para Assembleia publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal
Monitor Mercantil dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2020. Passando à Ordem
do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do Relatório Anual da Administração, assim como Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, documentos esses publicados
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil
no dia 20 de abril último, os quais ficaram à disposição dos interessados
pelo prazo legal, conforme Avisos publicados no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil dos dias 30 e 31 de março e 01
de abril, todos de 2020, tendo sido dispensada a leitura por ser do conhecimento geral. Ato seguinte, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes,
as Demonstrações Contábeis da Sociedade e ratificados os atos praticados
pela Administração no decurso do exercício social encerrado, inclusive o
pagamento de dividendos, no valor de R$360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais), já distribuídos no curso do ano de 2019, e imputados à conta de
Reserva de Lucros – Garantia Para Pagamento de Dividendos, em adição
aos R$712.660,00 (setecentos e doze mil e seiscentos e sessenta reais) referentes aos dividendos obrigatórios calculado sobre o resultado do exercício
de 2018, perfazendo o total de dividendos pagos em 2019 no montante de
R$1.072.660,00 (hum milhão, setenta e dois mil e seiscentos e sessenta reais). Em seguida, o Senhor Presidente submeteu à deliberação a proposta de
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, tendo sido aprovada por votação unânime dos presentes a seguinte
destinação: R$2.135.176,34 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, cento e
setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) para constituição de Reserva
Legal, R$2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais) para pagamento de dividendos obrigatórios, calculado sobre o resultado do exercício (R$1,015 por
lote de 1.000 ações) e que serão pagos até a data limite de 31 de dezembro
de 2020, cabendo a Administração determinar a data de pagamento dentro
do exercício social do ano de 2020, considerando o estado de calamidade
pública decorrente da COVID-19 e com base no § 3º, do art. 205, da Lei
6.404/76 e R$38.538.350,49 (trinta e oito milhões, quinhentos e trinta e oito
mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) para Reserva
de Lucros - Garantia Para Pagamento de Dividendos. Em seguida, a Assembleia procedeu à eleição dos membros da Diretoria, tendo sido reeleitos, por
unanimidade dos presentes, com mandato até a próxima Assembleia Geral
Ordinária: WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, brasileiro, divorciado,
engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 03.259.364-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.779.256-87,
residente e domiciliado na Avenida Francisco Bhering, nº 17 – apto. 801, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor-Presidente; DON DAVID
LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, brasileiro, solteiro,
engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.336.817-47,
residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe, nº 29 – Apto. 301, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor Administrativo; MARIA
ISBELA LEMOS DE MORAES, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 02.732.290-8,
inscrita no CPF/MF sob o nº 624.466.307-15, residente e domiciliada na Rua
Barão de Jaguaripe, nº 29 – Apto. 301, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, para o
cargo de Diretor sem designação especial, e WILSON LEMOS DE MORAES NETO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de
identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 08.014.928-9, inscrito no CPF/MF
sob o nº 003.177.687-60, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais,
811 – Apto. 703, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, para Diretor sem designação especial. Decidiram ainda os acionistas, por unanimidade dos presentes, que a Diretoria disporá, anualmente, de uma verba de até R$160.000,00
(cento e sessenta mil reais) para remuneração de seus membros. Esgotada
a ordem do dia e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, às
11h00min, foi encerrada a sessão, lavrando-se esta que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a.a.) Wilson Lemos de Moraes Junior; p/
Espólio de Wilson Lemos de Moraes – Wilson Lemos de Moraes Junior;
p/Espólio de Maria de Lourdes Teixeira de Moraes – Wilson Lemos de
Moraes Junior; p/Maria Isbela Lemos de Moraes – Don David Lemos de
Moraes Magalhães Leite Jayanetti. Certifico que a presente é transcrição
fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Secretário da Assembleia. JUCERJA em
23/06/2020 sob o nº 3886655. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Balanços Patrimoniais

Nota

2019
2018
ATIVOS
44.596
42.948
Circulante
5.396
3.772
Caixa e equivalente de caixa
5
329
154
Contas a receber de clientes
6
5.002
3.208
Tributos a recuperar
16
Despesas antecipadas
65
394
Não Circulante
39.201
39.176
Depósitos judiciais
37
40
Imobilizado
236
Direito de uso de ativos
4
791
Intangível
7
38.373
38.900
PASSIVOS
44.596
42.948
Circulante
2.293
2.838
Fornecedores
8
371
977
Obrigações trabalhistas e sociais
9
678
675
Impostos e contribuições a recolher
10
163
207
Imposto de renda e contribuição social
10
39
19
Adiantamento de clientes
47
40
Direito de uso de ativos
4
76
Dividendos a pagar
11
919
910
Outras contas a pagar
1
10
Não Circulante
4.562
20.790
Direito de uso de ativos
4
715
Partes relacionadas
11
1.973
19.454
Provisão para contingências
12
1.874
1.336
Patrimônio Líquido
37.741
19.320
Capital social
13
36.100
17.700
Reserva de lucros
1.641
1.620
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto Operacional. A RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passageiros
S.A. é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), de capital fechado, constituída
em 06/12/11 e localizada à Rua México, nº 148, 6º andar, Sala 606, centro, no Município do Rio de Janeiro e tem por objeto a outorga em caráter de exclusividade da
concessão de serviços públicos para operação, administração, manutenção, conservação, reforma construção e exploração comercial conjunta de terminais rodoviários metropolitanos da Cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio: • Terminal Américo
Fontenelle; • Terminal Menezes Cortes; • Terminal Nilópolis; • Terminal Nova Iguaçu.
O prazo de concessão é de 25 anos a contar a data de início de operação podendo
ser prorrogado por igual período desde que plenamente atendidos os requisitos de
modernização e atualização que vierem a ser exigidos pelo Poder Concedente - Cia.
de Desenvolvimento e Terminais Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (CODERTE) com objetivo de melhorar as instalações, serviços e o atendimento à população
nestes terminais. A remuneração da concessionária será constituída das seguintes
tarifas: a) Tarifa de Embarque na modalidade de passageiro embarcado (T.E.T.); b)
Tarifa de Acostamento (T.A.); c) Tarifas de Embarque de Operações de Transporte
Rodoviário Intermunicipal e Interestadual. Adicionalmente a receita bruta das atividades de eventos realizados em áreas dos terminais, comercialização, locação e
arrendamento de espaços internos e externos nos limites das áreas concedidas,
estacionamentos onde for possível, exploração de serviços sanitários, veiculação de
publicidade nas áreas internas e externas, venda e alimentos, bebidas e comércio,
outras formas de operação comercial e direitos de transmissão de rádio e TV, complementam a remuneração da concessionária. A Concessionária como forma de
cumprimento de suas obrigações perante a CODERTE pagará o valor da outorga
fixa e 10% sobre as receitas brutas das tarifas e demais receitas advindas da exploração comercial, publicitária, sanitária e qualquer outra receita auferida pela concessionária previstas ou não no edital. 2. Base de Preparação. 2.1. Declaração de
conformidade. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). A emissão das demonstrações
financeiras foi autorizada pela Administração em 29/03/2020. Todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
2.2. Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas com
base no seu custo histórico com exceção aos instrumentos financeiros mensurados
pelo seu valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
2.4. Uso de estimativas e julgamentos. Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamento, estimativas e premissas que afetam
a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas
são reconhecidas prospectivamente. As estimativas e premissas são revisadas de
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis
que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa n° 6 –
Reconhecimento e mensuração de provisões para crédito de liquidação duvidosa; •
Nota explicativa n° 7 – Definição de vida útil do ativo intangível; e • Nota explicativa n°
12 – Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade de magnitude de saída de recursos. 3. Resumo das
principais políticas contábeis. As políticas contábeis descritas abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. Instrumentos financeiros. (i) Reconhecimento e mensuração inicial. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Cia. se torna parte das
disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um
contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou
passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item
não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente. No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo
amortizado; VJORA (valor justo através de outros resultados abrangentes) - instrumento de dívida; VJORA - instrumento patrimonial; ou VJR (valor justo através do
resultado). Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas
as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em datas
específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e
juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a
VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido
tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos
financeiros; e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que
não seja mantido para negociação, a Cia. pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em Outros Resultados
Abrangentes (ORA). Esta escolha é feita por investimento individualmente. (iii) Ativos financeiros – avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros. Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido
como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de
crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de
tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos, assim como uma
margem de lucro. A Cia. considera os termos contratuais do instrumento para avaliar
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros.
Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que
poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele
não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Cia. considera: • eventos
contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; • termos que
possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a
prorrogação do prazo; e • os termos que limitam o acesso da Cia. a fluxos de caixa de
ativos específicos. (iv) Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e
perdas. Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente
ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Ativos
financeiros a custo amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados
ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Instrumentos de dívida a VJORA - Esses
ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA.
No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do
custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado. (v) Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas. Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor VJR. Um passivo financeiro
é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação, seja um derivativo ou tenha sido designado
como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são
mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos
e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (vi) Desreconhecimento.
Ativos financeiros. A Cia. desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Cia. transfere os direitos
contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Cia. nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro
e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Cia. realiza transações em
que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou
substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros. A Cia.
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Cia. também desreconhece um passivo financeiro quando os
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos
modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga é reconhecida no resultado. (vii) Compensação. Os ativos ou passivos financeiros são
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Cia. tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (viii) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge. A Cia. não possui instrumentos financeiros derivativos de hedge. 3.2. Ativos intangíveis. Contratos de concessão de serviços – direito
de exploração de infraestrutura – ICPC 01 (R1). A infraestrutura dentro do alcance da

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$)
Demonstrações dos Resultados
Nota
2019
2018
Receita operacional liquída
15
14.275 15.487
Custo dos serviços prestados
16 (11.151) (11.082)
Lucro Bruto
3.124 4.405
Despesas administrativas e gerais
17
(2.328) (2.323)
Outras receitas (despesas) operacionais
(248) (1.221)
Resultado antes das despesas financeiras
líquidas e impostos
549
861
Receitas financeiras
18
57
19
Despesas financeiras
18
(82)
(70)
Despesas financeira líquidas
(25)
(51)
Resultado antes dos impostos
523
810
IR e contribuição social
14
(494)
(761)
Lucro líquido do exercício
30
49
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2019
2018
Lucro líquido do exercício
30
49
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
30
49
Demonstrações das Mutações
Reserva de Lucros
do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Retenção Total do patrisocial
Legal de Lucros mônio líquido
Saldo em 31/12/2017
17.700
185
1.398
19.283
Lucro líquido do exercício
49
49
Destinação para reserva legal
2
(2)
Distribuição de dividendos
(12)
(12)
Saldo em 31/12/2018
17.700
187
1.433
19.320
Lucro líquido do exercício
30
30
Destinação para reserva legal
1
(3)
(2)
Distribuição de dividendos
(7)
(7)
Integralização de Capital
18.400
18.400
Saldo em 31/12/2019
36.100
189
1.452
37.741
Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de concessão não é registrada como
ativo imobilizado do concessionário porque o contrato de concessão não transfere
ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos.
É prevista apenas a cessão de posse desses bens para a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos ao poder concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem acesso para operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do poder concedente nas condições previstas
no contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance desta interpretação, o concessionário atua como prestador de serviço, construindo ou melhorando a infraestrutura (serviços de construção ou melhoria) usada para prestar um
serviço público e opera e mantém essa infraestrutura (serviços de operação) durante
determinado prazo. Se o concessionário presta serviços de construção ou melhoria a
remuneração recebida ou a receber pelo concessionário é registrada pelo seu valor
justo. Essa remuneração pode corresponder a direito sobre um ativo intangível ou um
ativo financeiro. O concessionário reconhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários dos serviços públicos. No caso da Cia.
não está previsto no contrato de concessão qualquer remuneração ao final do prazo
de exploração da infraestrutura, razão pela qual nenhum ativo financeiro foi reconhecido nas demonstrações contábeis. Amortização do direito de uso de concessão. A
amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação
às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis a partir da data em que estes estão
disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. A vida útil de um ativo
intangível em um contrato de concessão de serviço é o período a partir do qual a Cia.
tem a capacidade de cobrar o público pelo uso da infraestrutura até o final do período
da concessão. Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos
a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja adequado. A
amortização dos intangíveis é calculada usando o método linear para alocar seus
custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Anos
Infraestrutura de concessão
21 a 25
Móveis e utensílios
10
Instalações
10
Máquinas e equipamentos
05
Computadores e periféricos
05
Veículos
04
Licença de uso
05
Outorga de concessão
25
3.3. Redução do valor recuperável– Impairment. Ativos financeiros não derivativos.
Ativos financeiros não mensurados pelo valor justo por meio de resultado são avaliados a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha
ocorrido perda no seu valor recuperável. Evidência objetiva de que ativos financeiros
tiveram perda de valor inclui: • Inadimplência ou atrasos do devedor; • Reestruturação de um valor devido a Cia. em condições que a Cia. não considera 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; • Dados observáveis indicando que
houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de
ativos financeiros. 3.4. Demais ativos circulantes e não circulantes. São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos
auferidos até a data do balanço. 3.5. fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes
se o pagamento for devido no período de até um ano, caso contrário as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com
o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática são normalmente reconhecidas
ao valor da fatura correspondente. 3.6. Provisões. Uma provisão é reconhecida, em
função de um evento passado, se a Cia. tem uma obrigação legal ou construtiva que
possa ser estimada de maneira confiável, e é mais provável que não que um recurso
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 3.7. Provisões de manutenção –
Contratos de concessão. As obrigações contratuais para manter a infraestrutura
concedida com um nível específico de operacionalidade ou de recuperar a infraestrutura na condição específica antes de devolvê-la ao poder concedente ao final do
contrato de concessão, são registradas e avaliadas pela melhor estimativa de gastos
necessários para liquidar a obrigação presente na data do balanço. A política da Cia.
define que estão enquadradas no escopo da provisão de manutenção as intervenções físicas de caráter periódico, claramente identificado, destinadas a recompor a
infraestrutura concedida às condições técnicas e operacionais exigidas pelo contrato, ao longo de todo o período da concessão. Não há intenções físicas previstas em
contrato e/ou pela Administração da Cia. até o encerramento da concessão vigente,
portanto, nenhuma provisão foi registrada em 31/12/2019 e 2018 com relação a este
assunto. 3.8. Demais passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço.
3.9. IR e contribuição social. O encargo de IR e contribuição social com alíquota vigente de 34% é calculado e registrado com base no resultado anual relativo a cada
exercício ou período ajustados na forma legal, sendo o IR calculado pelo regime de
tributação (lucro real), à alíquota de 15% acrescido de adicional de 10% sobre a
parcela do lucro anual excedente a R$ 20 mil (ao mês), ou R$ 240 mil ao ano. Além
do IR, o resultado da Cia. é tributado pela contribuição social à alíquota de 9%, pelo
regime de tributação (lucro real), com base nas leis tributárias promulgadas ou substancialmente promulgadas na data do balanço. Ambos o IR e a contribuição social
são reconhecidos com base no regime de competência. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas pela Cia. nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações. Estabelece provisões quando apropriado com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 3.10. Receita operacional. (i) Embarque e utilização do terminal As receitas decorrentes de embarque e utilização do
terminal são reconhecidas no exercício no qual os serviços são prestados. (ii) Receita de aluguel. A receita de aluguel decorrente de contratos de locação com Cias. de
transporte, lojas, e restaurantes localizados no terminal rodoviário é reconhecida no
resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. (iii) Serviços aos usuários.
A receita de serviços prestados de guarda-volumes, estacionamento, utilização de
sanitários e banho aos usuários do terminal rodoviário é reconhecida no resultado no
momento que o serviço é prestado. 3.11. Receitas e despesas financeiras. As receitas contábeis compreendem receitas de juros sobre aplicações contábeis, receitas
com descontos obtidos, receitas com variações cambiais ativas e as variações monetárias ativas. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos
juros efetivos. As despesas contábeis compreendem basicamente os juros, as variações cambiais passivas e as tarifas bancárias. 3.12. Gerenciamento de riscos. (i)
Estrutura do gerenciamento de risco. A Cia. não possui um comitê específico de gerenciamento de risco. A Administração é responsável pelo acompanhamento das
políticas de gerenciamento de risco da Cia., e os gestores de cada área se reportam
regularmente a Administração sobre as suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderências aos limites. As políticas de risco e sistema de gerenciamento
de riscos são revisadas frequentemente para refletir mudanças nas condições de
mercado e nas atividades da Cia. A Cia., por meio de suas normas e procedimentos
de treinamento e gerenciamento busca desenvolver um ambiente de disciplina e
controle no quais todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e
obrigações. (ii) Risco de crédito. Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da
Cia. caso um instrumento financeiro falhe em cumprir suas obrigações contratuais
que surgem principalmente dos recebíveis da Cia. A administração não vê risco de
crédito uma vez que as transações são realizadas com sua Matriz. Atualmente, o
risco é oriundo das contas a receber de clientes e de aplicações financeiras. Também, a Administração visando minimizar os riscos de créditos atrelados as instituições financeiras, procura diversificar suas operações em instituições de primeira linha. (iii) Risco de liquidez. Risco de liquidez é o risco em que a Cia. irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem,
sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco
de prejudicar a reputação da Cia. Adicionalmente, são analisados periodicamente
mecanismos e ferramentas que permitem captar recursos de forma e reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Cia. (iv) Risco de taxa de juros. Decorre
da possibilidade de a Cia. sofrer perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo
de risco, a Cia. centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham a variação próxima do CDI em certificado de depósito bancário e fundos de renda fixa. 4. Novos normativos contábeis. (i) Novas normas e
interpretações ainda não efetivas. Uma série de novas normas serão efetivas para
exercícios iniciados após 1º/01/2019. Embora a adoção antecipada seja permitida,
a Cia. não adotou referidos normativos. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da
Cia.: • 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). (ii) Normas adotadas a partir de
1º/01/2019. Adoção inicial do IFRIC 23 - Incerteza sobre o Tratamento do IR A IFRIC
23 descreve como determinar a posição fiscal e contábil quando houver incerteza
sobre o tratamento do IR. A interpretação requer que a Cia.: • Determine se posições
fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como um grupo; • Avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal incerto, ou proposta de utilização, por uma entidade nas suas declarações de IR. • Em caso positivo, a Cia. deve determinar sua posição fiscal e contábil em linha com o tratamento

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização
Imposto de renda e contribuição social
Constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa
Reversão de crédito de liquidação duvidosa
Provisão para demandas jucidiciais

17

2019

2018

30
1.085
494
363
(121)
538
2.388

49
250
761
1.240
132
2.432

(Aumento) / Redução dos ativos
Contas a receber de clientes
(2.036) (2.035)
Tributos a recuperar
16
(7)
Despesas antecipadas
329 (176)
Outros ativos
52
Depósitos Judiciais
3
(6)
Aumento / (Redução) dos passivos
Fornecedores
(606) (282)
Obrigações trabalhistas e sociais
3
(88)
Impostos e contribuições a recolher
(44)
Imposto de renda e contribuição social
(474) (761)
Adiantamento de clientes
7
Arrendamento
791
Outras contas a pagar
(9)
48
Fluxo de cxa líq. proveniente das atividades operacionais
369 (823)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Ativo de direito de uso
(791)
Adições de intangível
(322) (1.722)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento (1.113) (1.722)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas - AFAC
(17.482) 2.614
Integralização de capital
18.400
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento
919 2.614
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
175
69
Demonstração do aumento (redução) das disponibilidades
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
154
85
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
329
154
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
175
69
fiscal utilizado ou a ser utilizado nas suas declarações de IR. Em caso negativo, a Cia.
deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua posição fiscal e contábil.
Em 31/12/2019, não houve impactos nas demonstrações financeiras da Cia. CPC 06
(R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil. Em relação à norma sobre
Operações de arrendamento mercantil - CPC 06 (R2) / IFRS 16 que introduz um
modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o
seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. O CPC 06 (R2) /
IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 / IAS
17 - Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 / IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A Cia. optou pela adoção da abordagem retrospectiva modificada como método de transição
a partir de 1º/01/2019, com efeitos prospectivos, portanto, os períodos comparativos
não estão sendo reapresentados e contemplam a abordagem da norma vigente à
data base. A utilização desta abordagem impactou substancialmente os contratos
de aluguel de imóveis mantidos até a adoção da norma como arrendamento mercantil operacional. a) Definição de arrendamento. Anteriormente, a Cia. determinava, no
início do contrato, se o mesmo era ou continha um arrendamento sob o ICPC 03 /
IFRIC 4 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A
Cia. agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento baseado na nova
definição de arrendamento. De acordo com o CPC 06 (R2) / IFRS 16, um contrato é
ou contém um arrendamento se transfere o direito de controlar o uso de um ativo
identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Na transição
para o CPC 06 (R2) / IFRS 16, a Cia. optou por aplicar o expediente prático de manter
a avaliação de quais transações são arrendamentos. A Cia. aplicou o CPC 06 (R2) /
IFRS 16 somente a contratos que foram previamente identificados como arrendamentos. Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo
com o CPC 06 (R1) / IAS 17 e o ICPC 03 / IFRIC 4 não foram reavaliados. No início ou
na reavaliação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Cia.
aloca a contraprestação do contrato a cada componente de arrendamento e não arrendamento com base em seus preços individuais. b) Mensuração do passivo de
arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor
presente dos pagamentos de arrendamento que não foram pagos na data de início,
descontados usando a taxa de financiamento do arrendatário; c) Prazo do arrendamento mercantil. É período pelo qual a Cia. contratou o arrendamento mercantil do
imóvel. A Cia. avaliou o prazo celebrado em cada contrato, pois entende que não
possui uma obrigação executável além do prazo contratual estabelecido. Determinou-se também o uso da percepção tardia (hindsight), para determinar o prazo do
arrendamento, se o contrato contém opções para prorrogar ou rescindir o arrendamento, dentre outros. d) Isenção de reconhecimento. A Cia. optou pela isenção de
reconhecimento para arrendamentos com prazo inferior a 12 meses e arrendamentos de baixo valor. Para os arrendamentos com isenção de reconhecimento, a Cia.
registrou a despesa no resultado do exercício ao longo do prazo do arrendamento
conforme incorrido. e) Taxa de juros incremental de financiamento do arrendatário.
A Cia. considerou, para todos os contratos com partes relacionadas e terceiros, taxas de juros real necessárias para financiar a aquisição dos ativos arrendados em
condições similares ao custo do dinheiro para a Cia. na data de adoção da norma.;
f) Encargos financeiros decorrentes dos contratos de arrendamento. O encargo financeiro é reconhecido como despesa financeira e apropriado a cada período durante o prazo do arrendamento mercantil. Os pagamentos contingentes são registrados como despesa no resultado do exercício a medida em que são incorridos; g)
Mensuração do ativo de direito de uso. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo menos qualquer depreciação
acumulada e perdas ao valor recuperável, e ajustado por certas mensurações do
passivo de arrendamento. Adicionalmente, a Cia. optou por excluir os custos diretos
iniciais da mensuração do ativo de direito de uso; h) Amortização do ativo de direito
de uso. Os contratos de arrendamento da Cia. não possuem cláusulas que permitam à Cia. exercer a aquisição da propriedade do ativo ao final do prazo de arrendamento mercantil. Dessa forma, a vida útil desses ativos na ausência de perda ao
valor recuperável será o prazo contratual, o que for menor. A Cia. adota a alocação
da amortização do ativo de direito de uso de forma sistemática e linear. Ressalta-se
que a Cia. reavaliará periodicamente a vida útil dos direitos de uso sempre que
apresentar alterações nos planos comerciais estratégicos e intenções dos locadores na continuidade do contrato; i) Valor recuperável do ativo de direito de uso. A Cia.
continuará aplicando o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, sendo que efetuará periodicamente avaliação de indicadores de
perda por valor recuperável com base em parâmetros gerenciais de avaliação de
rentabilidade de loja e centros de distribuição; e j) Arrendamentos classificados anteriormente como arrendamento financeiro. A Cia. optou por manter na rubrica de
imobilizado e passivo de arrendamento pelos valores imediatamente anteriores a
data de adoção.k) Apresentação dos efeitos relacionados à aplicação do novo pronunciamento. O efeito da adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil a partir de 01/01/2019, no balanço patrimonial de abertura, está
apresentada a seguir:
Passivo de arrendamento em 31/12/18
1.536
Adição poradoção CPC 06 (R2) / IFRS16
1.536
Baixas
Principal, juros apropriados e pagos
(745)
Passivo de arrendamento em 31/12/2019
791
Circulante
76
Não Circulante
715
Total
791
5. Caixa e equivalentes de caixa. As disponibilidades são os itens de balanço patrimonial que são apresentados na demonstração dos fluxos de caixa como caixa e
equivalentes de caixa e são assim representados:
2019
2018
Caixa
1
2
Bancos
22
1
Aplicações financeiras
306
152
329
154
As aplicações financeiras são resgatáveis em um prazo inferior a 90 dias da data
das respectivas operações e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de
valor, sendo essas aplicações renumeradas entre 10% a 100% da SELIC.
6. Contas a receber de clientes
2019
2018
a. Composição dos saldos:
Clientes Nacionais (*)
7.751
6.869
Clientes Locação
1.153
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(3.902) (3.661)
5.002
3.208
(*) Dentro do montante de R$ 7.751, a Cia. possui em 31/12/2019 o saldo de R$1.211
em recebíveis renegociados com os clientes “Turismo Transmil Ltda” e Expresso
Pegaso Ltda, conforme Termos de Confissão de Dívidas e Cessão de Direitos assinados entre as partes supracitadas. Cabe destacar que cobrança junto ao cliente Turismo Transmil Ltda, atualmente está sendo realizada por vias jurídicas. Em
31/12/2019 existia um montante total de R$ 1.766 em inadimplências que estão sendo administrados e cobrados por vias judiciais (ativos contingentes) para os quais a
Cia. optou em não reconhecer em sua provisão para perdas, uma vez que pretende
esgotar todas as possibilidades de cobranças existentes.
Abertura por idade do contas a receber
2019
2018
A vencer
1.294
680
Vencidos de 1 a 30 dias
193
420
Vencidos de 31 a 120 dias
548
395
Vencidos de 121 a 180 dias
319
668
Vencidos acima de 181 dias
6.550
4.706
8.904
6.869
A Cia. constituiu Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização das contas a receber levando em consideração as perdas históricas e uma avaliação individual das contas a receber com risco de realização.
b. Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
2019
2018
Saldo em 31/12/18
(3.661) (2.473)
Complemento de provisão no exercício
(241) (1.188)
Saldo em 31/12/2019
(3.902) (3.661)
7. Intangível. O saldo do ativo intangível apresenta as seguintes composições:
2018
2019
a. Composição dos saldos
Valor
Amortização Valor
líquido Custo Acumulada líquido
Benfeitorias em prop. terceiros
892 22.897
(1.140) 21.757
Maq.,aparelhos, equip. e instalações
116
218
(122)
96
Equipamentos de informática
16
151
(141)
10
Moveis, utensílios e instalações
104
193
(104)
89
Veículos
31
(31)
Softwares
14
225
(224)
1
Direito de Expl. Serv. Publ. - Outorga
2.210 3.000
(910) 2.090
Obras em andamento
35.784 14.330
- 14.330
39.136 41.045
(2.672) 38.373
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b. Movimentação do custo do ativo intangível

2018
2019
Saldo Adições Baixas Saldo
Benfeitorias em prop. terceiros
1.130 21.767
- 22.897
Maq., aparelhos, equip. e instalações
215
3
218
Equipamentos de informática
148
3
151
Moveis, utensílios e instalações
189
4
193
Veículos
31
31
Softwares
225
225
Direito de Expl. Serv. Publ. - Outorga
3.000
- 3.000
Obras em andamento
35.784
305 21.759 14.330
40.722 22.082 21.759 41.045
c. Movimentação da amortização do
2018
2019
ativo intangível
Saldo Adições Baixas
Saldo
Benfeitorias em prop. terceiros
(238)
(902)
- (1.140)
Maq.,aparelhos, equip. e instalações
(99)
(23)
(122)
Equipamentos de informátira
(132)
(9)
(141)
Moveis, utensílios e instalações
(85)
(19)
(104)
Veículos
(31)
(31)
Softwares
(212)
(12)
(224)
Direito de Expl.Serv. Publ. - Outorga
(790)
(120)
(910)
(1.587) (1.085)
- (2.672)
A Cia. firmou contrato de concessão de serviços públicos em abril de 2012 pelo prazo
de 25 anos. Em função do contrato de concessão do Terminal Rodoviário firmado
pela Cia., o ativo intangível é registrado correspondendo ao direito que a Cia. possui
de cobrar os usuários pelo uso da infraestrutura da concessão. A interpretação técnica ICPC 01 “Contratos de Concessão” emitida pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis estabelece diretrizes gerais para o reconhecimento e mensuração das obrigações e direitos relacionados em contrato de concessão, e é aplicável para situações
em que o poder concedente controle ou regulamente quais serviços o concessionário
deve prestar com a infraestrutura, a quem os serviços devem ser prestados e por qual
preço, e controle qualquer participação residual significativa na infraestrutura no final
do prazo de concessão. Atendidas estas definições, a infraestrutura da Cia. é segregada e movimentada desde a data de sua construção, cumprindo as determinações
existentes nos CPCs, de modo que seja registrado nas demonstrações financeiras
(i) um ativo intangível correspondendo ao direito de explorar a concessão mediante
cobrança aos usuários dos serviços públicos. Conforme descrito no contato, o termo de compromisso firmado pela Cia. prevê, entre outros aspectos: • Providenciar e
entregar de todos os projetos executivos dos terminais; • Reconstrução do terminal
Américo Fontenelle - prazo máximo de 24 meses; • Reforma do terminal Meneses
Cortes - prazo máximo de 12 meses; • Reforma do terminal de Nova Iguaçu - prazo máximo de 36 meses; • Reforma do terminal de Nilópolis - prazo máximo de 48
meses. O saldo de obras em andamento decorre dos investimentos supracitados,
sendo no exercício de 2019 a Cia. concluiu parcialmente referidas obras, transferindo
o montante de R$21.767 da rubrica “obras em andamento” para a conta “Benfeitorias
em propriedade de terceiros”. Estes investimentos serão amortizados pelo período
remanescente da concessão quando concluídos. Ao término do contrato de concessão, a transferência dos bens que integram a concessão será formalizada mediante
termo subscrito pelo Estado, pelo Cordete e pela Cia. Ressalvado o disposto no item
17.4 do referido contrato, na extinção da concessão, revertem automaticamente ao
poder público, na pessoa da Coderte, todos os bens construídos ou adquiridos pela
concessionária e integrados à concessão. A reversão dos bens na extinção da concessão far-se-á com o pagamento, pelo poder público, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens adquiridos pela concessionária, ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados ou adquiridos com a sua prévia aprovação,
com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade da concessão. O montante
registrado no ativo intangível corresponde ao direito de cobrar os consumidores pelos
serviços de utilização do terminal rodoviário. Uma vez que o prazo para exploração
é definido contratualmente, sendo de 25 anos, a amortização desse ativo intangível
é realizada de acordo com uma curva que reflita o padrão de consumo e o benefício
econômico esperado até o término da concessão. Os itens que compõem a infraestrutura são vinculados diretamente à operação da Cia., não podendo ser retirados,
alienados, concedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa
autorização do Poder Concedente, que regulamenta a desvinculação de bens da
concessão do Terminal Rodoviário, concedendo autorização prévia ara desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação e determina que
o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada para aplicação
na concessão. Os ativos intangíveis com a vida útil definida têm seu valor recuperável
testado caso haja indicativo de perda de valor. A Administração da Cia. não identificou
qualquer evidência que justificasse a necessidade de testar o impairment dos bens
com a vida útil definida, em 31/12/2019 e 2018.
8. Fornecedores
2019
2018
Fornecedores
200
977
Outorgas
171
Outros
10
371
987
9. Obrigações trabalhistas e sociais
2019
2018
Salários e ordenados a pagar
160
155
Provisão de férias
285
292
INSS a recolher
82
77
INSS sobre férias
78
80
FGTS a recolher
27
26
FGTS sobre férias
23
24
24
21
Outros
678
675
Em 31/12/2019 a Cia. possuía 122 funcionários (118 em 31/12/18).
10. Obrigações fiscais
2019
2018
ISSQN a recolher
56
56
PIS e COFINS a recolher
48
88
IRPJ e CSLL a recolher
39
19
59
63
Impostos retidos a recolher
202
226

11. Partes Relacionadas. a. Transações com partes relacionadas. Dividendos a pagar. Conforme previsto no estatuto social da Cia., 25% do lucro anual deve ser destinado a título de dividendos a distribuir aos seus acionistas. O saldo em aberto em
31/12/2019 corresponde aos dividendos do exercício corrente e exercícios anteriores.
2019
2018
Saldo anterior
910
898
Constituição do exercício
9
12
919
910
Saldo final
Referidos passivos serão quitados mediante às disponibilidades de caixa da Cia.
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC). A Cia. mantém passivo
registrado correspondentes a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
(AFAC) recebidos de seus acionistas, os quais se encontram dentro de seus prazos prescricionais e devidamente escriturados. Em 31/12/2019 foi integralizado o
montante de R$18.400, sendo a maior parcela dessa integralização realizada com
os AFACs que estavam em aberto em 31/12/18. A composição dos saldos remanescentes de AFAC está demonstrada a seguir:
2019
2018
Socicam Adm., Projetos e Repres. Ltda.
1.924
8.365
Fetranspor
9.200
Socicam Serviços Urbanos Ltda.
49
1.889
1.973 19.454
Caso não sejam integralizados na Cia. dentro de seus prazos prescricionais, referidos AFACs serão migrados para passivos de contas correntes a pagar com os respectivos acionistas. Pelo fato de não existir uma data exata para destinação destes
recursos, os mesmos são registrados no passivo não circulante. b. Remuneração da
administração. Conforme o acordo entre as sócias quotistas, as remunerações aos
dirigentes da Cia. são de responsabilidade de cada sócia, portanto nenhuma despesa
e indenização a título de remuneração aos dirigentes foram reconhecidas pela Cia.
c. Despesas de gerenciamento e administração
2019 2018
SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda.
(419) (550)
(419) (550)
Mensalmente a Cia. remunera a quotista Socicam – Administração, Projetos e Representações Ltda., pela prestação de serviços e gerenciamento e administração
nos seguintes montantes: 10% sobre o resultado operacional e 4% sobre a receita
líquida. d. Controladora. A controladora final da Cia. é a Socicam Administração,
Projetos e Representações Ltda. e a controladora direta é a que detêm Fetranspor
– Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de
Janeiro 50% das ações que representam o seu capital social. 12. Provisão Para
Contigências. A Cia. é parte envolvida no processo cível sobre a majoração da
revisão do custo de locação do Terminal Menezes Cortes embasado em laudo do
perito de juízo. A Administração contrapõe essa revisão e contratou perito particular
para essa respectiva avaliação chegando a um valor inferior a 1/3 do laudo do juízo. A Administração vem constituindo mensalmente esta provisão alcançando em
31/12/2019 um montante de R$ 1.874 (R$ 1.336 em 2018).
2018
Adição Reversão
2019
Cível
1.336
538
1.874
1.336
538
1.874
13. Patrimônio líquido. Capital social. O capital social subscrito e integralizado em
31/12/2019 e 2018 é composto por 36.100.000 ações ordinárias com valor nominal
de R$ 1 (valor expresso em Reais) por ação, assim distribuído:
2019
2018
Socicam Adm., Projetos e Repres. Ltda.
14.440
7.080
Fetranspor
18.050
8.850
Socicam Serviços Urbanos Ltda.
3.610
1.770
36.100
17.700
Dividendos. Conforme previsto no estatuto social da Cia., 25% do lucro anual deve
ser destinado a título de dividendos a distribuir aos seus acionistas. No exercício
encerrado em 31/12/2019 este montante foi de R$ 10 (R$ 12 em 2018), respectiva
mente, conforme segue:
Valores
Resultado do exercicio
30
1
( - ) constituição da reserva legal
Lucro liquido ajustado
29
25%
Dividendo mínimo obrigatório -25% sobre o lucro líquido ajustado
Dividendo a pagar (arredondado)
7
Reserva legal. É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. Reserva
de retenção de lucros. A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo
remanescente de lucros acumulados, a fim de atender ao projeto de crescimento
dos negócios estabelecidos em seu plano de investimentos. 14. IR e contribuição.
O cálculo das despesas de IR e contribuição social debitadas no resultado pela
alíquota combinada é demonstrado como segue:
2019
2018
Resultado antes do IR e contribuição social
523
810
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
(178)
(275)
IR e contribuição social pela alíquoa combinada
Adições permanentes
Doações
132
132
Contingências Cível / Administrativas
538
132
Brindes
9
Prov. Perdas de cred. Considerados incob.
362
1.240
Depreciação s/ ativos de diretos de uso
47
43
Custo de construção
305
1.712
Despesas de AVP - CPC 06 (R2)
41
Exclusões permanentes
Recup. cred. considerados incobráveis
(121)
(57)
Receita de construção
(305) (1.712)
Base de cálculo IR e da Contribuição Social
1.522
2.309
(494)
(761)
IR e contribuição social
Débitos remanescentes de IRPJ e C.S a pagar (nota 10)
39
19

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos acionistas e administradores da RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A. São Paulo - SP. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passageiros 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, exceto quanto ao assunto
mencionado na seção “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários
de Passageiros 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 com ressalva. Provisão para perdas de contas a receber. Conforme mencionado na nota explicativa nº 6, em 31/12/2019 a Empresa possui em seu contas
a receber o montante de R$1.766 mil referentes a clientes inadimplentes, os quais estão atrelados a processos judiciais de
cobrança. Até o presente momento não foi constituída provisão para perdas de liquidação duvidosa do referido ativo. Conforme preconiza o normativo contábil CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, os ativos contingentes
não devem ser reconhecidos até que a realização do ganho seja “praticamente certa”, com trânsito em julgado a favor da
Empresa. Apesar dos esforços envidados pela Empresa visando a realização desses ativos, até o presente momento, não
houve desfechos definitivos quanto às ações em andamento. Dessa forma, ao ativo circulante e o resultado do exercício estão superavaliados em R$ R$1.766 mil em 31/12/2019. 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 Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC 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 com ressalva. Outros Assuntos. As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/18, apresentadas
para fins comparativos, foram examinadas por outros auditores independentes, cujo relatório datado em 20/04/2019 não
continha qualificações. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras. A Administração da
Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que a Administração 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 Cia. 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 Cia. ou ces-

sar 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
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
(continuação). • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 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 uma 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 uma 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo e apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo,19/03/2020.
Ricardo José Patine Filho - Sócio Diretor - CRC 1SP252050/O-9; Verdus Auditores Independentes - CRC 2SP027296/O.

CNPJ/MF nº 23.168.429/0001-98
Relatório da Diretoria. Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os balanços encerrados
em 31.12.2019 e 31.12.2018 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)
Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)
2019
2018 Despesas operacionais
2019
2018
Ativo circulante
7.520
184 Administrativas
(336)
(289)
Caixa e equivalentes de caixa
7.330
63 Outras receitas/(despesas) operacionais
(13.412) (6.816)
Créditos tributários
190
121 Total despesas operacionais
(13.748) (7.105)
Ativo não circulante
265.893 190.206 Resultado financeiro, líquido
713
(104)
Investimentos
265.893 190.206 Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(13.035) (7.209)
Total do ativo
273.413 190.390 Tributos sobre o lucro - corrente
(227)
(16)
Passivo circulante
5.157 10.399 Tributos sobre o lucro – diferido
1.120 (1.592)
Fornecedores
3.738
9.156 Prejuízo líquido do exercício
(12.142) (8.817)
Tributos a recolher
377
200 Prejuízo líquido atribuído aos acionistas:
(12.142) (8.817)
Outros débitos
1.042
1.043
(12.142) (8.817)
Passivo não circulante
5.073
6.193 Prejuízo por quota
(0,0491) (0,0588)
Tributos diferidos
5.073
6.193
Demonstração
do
Resultado
Abrangente
em
31/12/2019
e 2018
Patrimônio líquido
263.183 173.798
(Em R$ mil)
Capital social
295.575 178.269
Capital a integralizar
(14.096) (1.610)
2019 2018
Prejuízos acumulados
(23.780) (10.519) Prejuízo líquido do exercício
(12.142) (8.817)
Outros resultados abrangentes
5.484
7.658 Ajuste a valor de mercado de imóveis destinados a renda
(2.174) 5.512
Total do passivo e patrimônio líquido
273.413 190.390 Resultado abrangente total
(14.316) (3.305)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)
Capital social
Reserva de
Prejuízo Outros resultados
Capital subscrito Capital a integralizar
capital acumulado
abrangentes
Total
Saldo em 31/12/2017
127.400
(1.679)
2.146 127.867
Aumento de capital, pela incorporação da empresa ADIX
5.087
5.087
Aumento de capital, pela incorporação da empresa PTR4
13.011
13.011
Aumento de capital, conforme 8ª alteração contratual
3.220
(1.610)
1.610
Aumento de capital, conforme AGE de 31/12/2018
29.551
(29.551)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
29.551
29.551
Ajuste a valor de mercado de imóveis destinados a renda
(23)
5.512
5.489
Prejuízo líquido do exercício
(8.817)
(8.817)
Saldo em 31/12/2018
178.269
(1.610)
(10.519)
7.658 173.798
Aumento de capital, conforme AGE de 15/01/2019
15.620
(6.620)
9.000
Aumento de capital, conforme AGE de 26/02/2019
101.686
(12.486)
(500)
88.700
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.120
7.120
Ajuste a valor de mercado de imóveis destinados a renda
(1.120)
(2.174)
(3.294)
Prejuízo líquido do exercício
(12.142)
- (12.142)
Saldo em 31/12/2019
295.575
(14.096)
(23.780)
5.484 263.183
NOTAS EXPLICATIVAS. 1. Informações sobre a Sociedade: A PTR14 Investimentos Imobiliários S.A., doravante denominada como “Companhia” é uma Sociedade
anônima de capital fechado com sede social localizada na Avenida das Américas, nº
4.200 – bloco 5 – sala 501, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.640-102.
Suas atividades preponderantes são: compra, venda e locação de imóveis próprios,
participação em outras Companhias e a administração condominial de imóveis próprios ou de terceiros. 2. Políticas contábeis: (i) As demonstrações financeiras foram
elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”)
emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações

15. Receita operacional líquida. Abaixo apresentamos a conciliação entre as
receitas brutas para fins fiscais e as receitas apresentadas na demonstração de
resutado do exercício:
2019
2018
Tarifas rodoviárias
14.090 14.206
Serviços a usuários
833
677
Locações
1.313
1.132
Receita de construção
305
1.712
16.541 17.727
Total da receita bruta
(-) Serviços cancelados
(15)
(2.251) (2.240)
(-) Impostos sobre a prestação de serviços
(2.266) (2.240)
Receita operaciona líquida
14.275 15.487
Tarifas rodoviárias. São tarifas de embarque de terminais, modalidade passageiro
embarcado e tarifas de acostamento. Serviços a usuários. São serviços oferecidos a
usuários do terminal rodoviário, como uso de sanitários e estacionamento. Tem sua
regulamentação pelo Poder Concedente da Concessão do Terminal e o valor determinado pela Empresa. Locações. São valores oriundos de contratos de locação dos
boxes do terminal rodoviário. São lojas de Artigos diversos, serviços e alimentação.
Estão previstas no Contrato de Concessão e são administradas pela Cia. 16. Custo
dos serviços prestados. A Cia. apresenta a seguir as informações sobre os custos
dos serviços prestados por natureza para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018:
2019
2018
Salários e ordenados
(2.977) (2.843)
Custo com materiais e serviços
(2.218) (2.390)
Outorga, taxas e participações
(1.830) (1.811)
Amortização e depreciação
(898)
(86)
Tarifas públicas
(770)
(331)
Outros custos com colaboradores
(680)
(670)
Serviços públicos
(660)
(637)
Férias e 13 salário
(628)
(565)
Custo de construção
(305) (1.712)
Outros custos
(185)
(37)
(11.151) (11.082)
Os custos de operação da Cia. referem-se basicamente a custos fixos, que não
sofrem maiores oscilações em relação ao aumento de demanda de suas atividades.
17. Despesas administrativas e gerais. A Cia. apresenta a seguir as informações
sobre as despesas administrativas e gerais por natureza para os exercícios findos
em 31/12/2019 e 2018:
2019
2018
Gerenciamento e administração
(1.558) (1.876)
Despesas gerais
(232)
(309)
Outras provisões
(538)
(138)
(2.328) (2.323)
18. Resultado financeiro líquido
2019
2018
Receitas financeiras
Receita de juros
57
19
57
19
Despesas financeiras
Despesa de AVP sobre passivo de arrendamento
(40)
Multas e correções
(32)
(63)
(10)
(7)
Outras despesas financeiras
(82)
(70)
(25)
(51)
Resultado financeiro líquido
19. Instrumentos financeiros. a) Risco de crédito. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito, o risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e de aplicações financeiras. A exposição
máxima do risco de crédito na data das demonstrações financeiras foi:
2019
2018
Caixa
1
2
Bancos e aplicações
328
153
5.002
3.208
Contas a receber de clientes e outros créditos
5.331
3.363
b) Risco de liquidez. O quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez por faixa de
vencimento e refletem o fluxo financeiro da Cia. em 31/12/2019 e 2018:
2019
Passivo financeiro
Valor
Fluxo 6 meses
6-12
Maior
não derivativos
contábil financeiro ou menos meses 12 meses
Fornecedores
371
371
371
Dividendos a pagar
919
919
2018
Valor
Fluxo 6 meses
6-12
Maior
Passivo financeiro
contábil financeiro ou menos meses 12 meses
não derivativos
Fornecedores
977
977
692
285
Dividendos a pagar
910
910
20. Compromissos vinculados a contratos de concessão. Refere-se ao preço
da delegação do serviço público, representado por valor variável, correspondente
a 10% do faturamento bruto efetivamente obtido mensalmente advindo da exploração dos terminais rodoviários Américo Fontenelle, Menezes Cortes, Nilópolis e
Nova Iguaçu, com vencimento até o décimo dia do mês subsequente. Os valores
estão registrados no grupo de custos de serviços prestados (nota explicativa nº 16).
21. Eventos subsequentes. Até a data de publicação destas demonstrações financeiras, não ocorreram eventos subsequentes significativos na Cia., que merecessem divulgações nos termos do normativo contábil CPC 24 - Eventos Subsequentes.
Membros da Administração
Rodrigo Fernandes de Toledo - Diretor / Rodolfo Bahiense Fernandes - Diretor
Eduardo Buzam Júnior - Contador - CRC 1SP243887/O-3

emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”),
introduzidos no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e
suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). (ii) Os itens incluídos nas demonstrações
financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente
econômico no qual a empresa atua (a “moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$, que é a moeda
funcional da Companhia e,
também, a moeda de apresentação; (iii) As informações financeiras estão de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Estas normas exigem que a prepara-

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Prejuízo antes do IR e CSLL
(11.915) (8.801)
Ajustes por: Tributos diferidos
(1.120) 1.593
Ajuste a valor de mercado de propriedades destinadas a renda
431 4.332
Perda de investimentos
12.994 2.483
390
(393)
Aumento/(diminuição) de outros ativos e passivos circulantes
e não circulantes
(69) 8.007
Aumento/(diminuição) em ativos e passivos circulantes
e não circulantes de empresas incorporadas
- (2.167)
Aumento/(diminuição) nos fornecedores
(5.418) 9.156
Aumento nos tributos a recolher
168
200
Imposto de renda e contribuição social – pagos
(218)
(24)
Caixa líquido (utilizado)/proveniente das
atividades operacionais
(5.147) 14.779
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimentos
(92.406) (37.858)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(92.406) (37.858)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
104.820 30.372
Pagamento de obrigações por aquisição de imóveis
- (11.171)
Pagamento de mútuos
(821)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 104.820 18.380
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
7.267 (4.699)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
63 4.762
No final do exercício
7.330
63
ção das informações financeiras com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nos julgamentos, premissas e estimativas contábeis. As estimativas contábeis
envolvidas na preparação das informações financeiras foram apoiadas em fatores
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa.
A Companhia revisa suas estimativas e premissas 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; (iv) Os passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão
ajustados pelo seu valor presente. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa
contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos
ativos e passivos. 3. Relatório dos auditores independentes: As demonstrações
financeiras, encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 2018, foram auditadas por
RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples, CRC 2SP-030.002/O-7
“S” RJ, e a versão completa encontra-se disponível na sede da Companhia para a
apreciação.
Luiz Alves Filho – Presidente.
Talita Ferreira Verdan – Contadora - CRC-RJ 097129/O-0

