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GANHOS MILIONÁRIOS
SEM PAGAR IMPOSTO

LEILÃO DO EDIFÍCIO
A NOITE

VIOLAÇÕES AOS
DIREITOS NOS EUA

Menos de 30 mil recebem mais de 320
salários por mês e têm quase total isenção.
Por Maria Lucia Fattorelli, página 2

Prédio no Centro do Rio ficou célebre
por ter sido a sede da Rádio Nacional.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Acossada por sanções, China divulga
relatório dos desrespeitos no país de
Biden. Marcos de Oliveira, página 3

Prorrogado
prazo de
pagamento
do Simples
A Receita Federal anunciou no
final da noite desta quarta-feira a
prorrogação do prazo para pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais no âmbito do
Simples Nacional. A medida, que
inclui também o Microempreendedor Individual (MEI), beneficia
mais de 17,3 milhões de contribuintes.
O objetivo é mitigar os impactos econômicos da pandemia. A
prorrogação será realizada da seguinte forma:
– o período de apuração março
de 2021, com vencimento original
em 20 de abril de 2021, poderá ser
pago em duas quotas iguais, com
vencimento em 20 de julho de
2021 e 20 de agosto de 2021;
– o período de apuração abril
de 2021, com vencimento original
em 20 de maio de 2021, poderá
ser pago em duas quotas iguais,
com vencimento em 20 de setembro de 2021 e 20 de outubro de
2021; e
– o período de apuração maio
de 2021, com vencimento original
em 21 de junho de 2021, poderá
ser pago em duas quotas iguais,
com vencimento em 22 de novembro de 2021 e 20 de dezembro de 2021.
As medidas citadas estão incluídas na Resolução CGSN 158.

China incentiva
inovação: a cada
1 iuan, 2 serão
deduzidos
A China aumentará a dedução fiscal extra sobre os gastos
com pesquisa e desenvolvimento
(P&D) das empresas manufatureiras, a fim de incentivar a inovação
e modernização industrial. A dedução passará de 75% para 100%:
para cada milhão de iuans gasto
em P&D, poderão ser deduzidos
2 milhões de iuans de seu lucro
tributável.
Espera-se que essa política reduza o imposto corporativo em
mais 80 bilhões de iuans neste
ano, além dos 360 bilhões de iuans
reduzidos no ano passado. A decisão foi tomada nesta quarta-feira
em uma reunião executiva do
Conselho de Estado presidido pelo primeiro-ministro Li Keqiang,
segundo a agência de notícias Xinhua.

Governo emite mais e
dívida vai a R$ 5,2 tri

Petrobras
aprova venda
de refinaria
para árabes

Reserva de liquidez cobre 6,7 meses de vencimentos

O

Brasil está mais endividado. A dívida pública
federal do país subiu
2,75% em fevereiro sobre janeiro, chegando a R$ 5,199 trilhões,
informou o Tesouro Nacional
nesta quarta-feira. No período, a
dívida pública mobiliária interna
teve crescimento de 2,68%, a R$
4,951 trilhões, enquanto a dívida
externa avançou 4,22%, para R$
247,93 bilhões.
Em relatório, o Tesouro reportou que sua reserva de liquidez fechou o mês em R$ 933,22 bilhões,
ante os R$ 805,68 bilhões de janeiro. No mês passado, o governo
emitiu cerca de R$ 111 bilhões a

mais do que resgatou. Além disso,
houve a incorporação de R$ 24,3
bilhões em juros, quando o governo reconhece gradualmente os
juros que incidem sobre a dívida.
“O Tesouro Nacional realizou
emissões, em fevereiro, acima da
média dos últimos 12 meses, contribuindo para suprir a necessidade
de financiamento do Governo Federal e para manter o caixa acima
do limite prudencial”, informou o
Tesouro em nota, destacando que
o mês foi marcado por piora na
percepção de risco de emergentes
e pela cautela com o cenário fiscal
doméstico.
Essa reserva cobre 6,7 meses

de vencimento. Em março, abril e
maio, vencerão R$ 581,2 bilhões
em títulos federais.
Em relação à composição, os
títulos que variam com a Selic, representados pelas LFTs, seguiram
com maior peso na dívida pública
federal, mas diminuíram essa fatia a 34,82% do total, abaixo dos
35,30% de janeiro.
Os títulos prefixados avançaram a 34,36% da dívida, ante 33,75% no mês anterior. Os
papéis indexados à inflação, por
sua vez, mostraram pouca alteração, respondendo por 25,78%
da dívida total, ante 25,98% em
janeiro.
Arquivo/ABr

Shoppings vazios

Paulista perde poder de compra e vê
situação financeira ruim ou péssima

A

confiança do consumidor paulista em relação
à economia caiu para
71 pontos em março, sete a menos do registrado em fevereiro
e dois a menos que maio e junho de 2020. Os dados são do
Índice de Confiança São Paulo, pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP),
feita pela Behup. O indicador
varia de 0 a 200.
O agravamento da pandemia,
o fim do auxílio emergencial
e as medidas restritivas para o
comércio, bares e restaurantes
estão sendo muito sentidos neste momento, de acordo com o

economista da entidade Marcel
Solimeo.
De acordo com a pesquisa, 56%
dos consumidores entrevistados
enxergam que sua situação financeira está ruim ou péssima, 10% a
mais que em fevereiro. Do número total, apenas 21% dos paulistas
se veem bem financeiramente, 8%
a menos que no mês passado.
Outro número preocupante é
que 64% dos ouvidos se dizem insatisfeitos com suas finanças, 11%
a mais que os números registrados
na última pesquisa. Apenas 16%
das pessoas estão satisfeitas economicamente, 9% a menos que
em fevereiro.

“A população está mais pobre;
portanto, os números da pesquisa
não nos surpreendem”, afirma o
economista.
Hoje, somente 18% dos 800
paulistas entrevistados se sentem
confiantes em investir parte de suas economias em bens de grande
valor como carro ou casa. No mês
passado, 25% diziam ter esta confiança.
“A falta do auxílio emergencial
e o fechamento dos postos de trabalho contribuem para que o consumidor tenha poucas condições
de movimentar a economia”, afirmou. “Para resumir, quem comprou, comprou.”

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta
quarta-feira, a venda da Refinaria
Landulpho Alves (Rlam), em São
Francisco do Conde, na Bahia, e
de seus ativos logísticos associados para a Mubadala Capital, fundo estatal dos Emirados Árabes
Unidos, pelo valor de US$ 1,65
bilhão (cerca de R$ 9,1 bilhões).
Análise feita pelo Instituto de
Estudos Estratégicos de Petróleo
(Ineep) avaliou o valor da refinaria e demais ativos (dutos e terminais) entre US$ 3 bilhões e US$
3,9 bilhões. A avaliação foi feita
pelo critério do fluxo de caixa. O
Ineep é ligado à Federação única
dos Petroleiros (FUP).
O contrato prevê ajustes no
valor da venda em função de variações no capital de giro, dívida
líquida e investimentos até o fechamento da transação, e que a
operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes,
tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
A refinaria será a primeira dentre as oito que estão em processo
de venda a ter o contrato assinado.
Após as vendas, a Petrobras ficará
com uma capacidade de refino de
apenas 1,15 milhão de barris por
dia (bpd), metade da capacidade
instalada no Brasil, que é de 2,3
milhões. O consumo de derivados no Brasil em 2019 ficou em
cerca de 2,1 milhões bpd, e a previsão da Petrobras é alcançar 2,4
milhões em 2025, segundo estudo
do consultor Elie Abadie, ex-engenheiro da estatal.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6216
R$ 5,7930
R$ 6,6414
R$ 0,8614
R$ 303,01

ÍNDICES
IGP-M

2,53% (fevereiro)
2,58% (janeiro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2,75%
0,56% a.m.
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Ganham acima de 320 salários ao mês e não pagam imposto
Por Maria Lucia
Fattorelli

A

abundância
que
existe no Brasil está
nas mãos de poucos. Enquanto 52 milhões
de brasileiros e brasileiras
vivem na pobreza e 13 milhões em extrema pobreza,
segundo dados divulgados
pelo IBGE em novembro
de 2020, e a carga tributária atinge mais fortemente
quem ganha menos, devido
à forte incidência dos tributos sobre o consumo no
Brasil, um seleto grupo é
mais que privilegiado.
De acordo com tabela divulgada pela Receita Federal (tabela abaixo), um grupo de 26.099 declarantes do
Imposto de Renda – Pessoa
Física em 2018 informou ao
fisco um rendimento acima
de 320 salários-mínimos ao
mês!
Esse seleto grupo de
menos de 30 mil pessoas tem quase todo o seu
rendimento isento de tributação. A mesma tabela
indica que do total de rendimentos informado por
esse grupo, no montante
de R$ 316,4 bilhões, R$
224,7 bilhões são rendimentos isentos de Imposto de Renda, o que dá uma
média, para cada um desses declarantes, de R$ 717
mil de rendimentos isen-

tos de Imposto de Renda
ao mês.
Enquanto isso, um trabalhador que recebe acima
de R$ 4.664,68 mensais é
sujeito a Imposto de Renda
na fonte de 27,5% ao mês,
mais contribuição previdenciária que pode variar de
11% a 14% ao mês, ou seja,
mais de 40% de seu salário
são tributos incidentes na
fonte, além de todos os demais tributos embutidos em
tudo que consome, e mais
IPTU sobre sua moradia
e, se tiver carro ou moto,
IPVA.
O grupo que recebe em
média R$ 717 mil de rendimentos isentos de imposto
de renda ao mês não faz
parte da classe trabalhadora. São os banqueiros que
lucram com o Sistema da
Dívida e sócios das grandes corporações nacionais
e multinacionais que exploram o agrobusiness de
exportação, a mineração e
outros grandes conglomerados. Os lucros de bilhões
anuais distribuídos aos sócios desses grandes negócios são isentos no Brasil
desde 1996, e isso nunca foi
alterado.
Ao contrário de gerar
mais empregos e distribuir
renda, como se dizia na
época em que foi introduzida na legislação tributária
essa isenção estapafúrdia
sobre dividendos distribuí-

dos aos sócios, que só existe
no Brasil e na Estônia (página 15 do estudo publicado
em ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/
td_2190.pdf), tal privilégio
tem sido um dos fatores
que agravam a concentração de renda e as injustiças
sociais no Brasil.
Grande parte dessa abastada renda superior a 320
salários-mínimos ao mês
é aplicada no mercado financeiro, como indica o
volume de R$ 61,9 bilhões
de rendimentos tributados
exclusivamente na fonte,
na mesma tabela já referida,
podendo grande parte disso
estar usufruindo das benesses do Sistema da Dívida.
O privilégio desse mesmo grupo não está somente
na isenção do imposto de
renda sobre os lucros distribuídos sob a forma de dividendos. Esse mesmo grupo
costuma ter coleções de aeronaves – helicóptero para
deslocamentos locais, avião
de pequeno porte para viagens curtas, de médio porte
para viagens mais longas – e
até iates, lanchas, e, pasmem,
nenhum desses veículos de
luxo está sujeito ao IPVA,
pois o Supremo Tribunal
Federal foi buscar na história a origem desse imposto
para concluir que seria incabível aplicá-lo a tais bens
de luxo (stf.jus.br/portal/
cms/verNoticiaDetalhe.

asp?idConteudo=69570)
Essas informações mostram que as injustiças sociais
existentes no Brasil não decorrem de mero acaso, mas
são fruto de modelo econômico voltado para esse resultado, como se depreende da
análise dos principais eixos
que sustentam tal modelo no
Brasil (ver auditoriacidada.
org.br/conteudo/video-15-ehoradevirarojogo):
1 – sistema tributário injusto e regressivo;
2 – política monetária
suicida praticada pelo Banco Central, que transfere
recursos públicos principalmente para os bancos;
3 – Sistema da Dívida,
que torna o endividamento público um contínuo
ralo de recursos em vez de
instrumento de aporte de
recursos que viabilizariam
investimentos geradores de
desenvolvimento socioeconômico; e
4 – modelo de exploração agrícola e mineral que
deixam aqui no país somente danos ambientais7 e
muita exploração da classe
trabalhadora.
As injustiças sociais decorrentes desse funcionamento completamente errado do modelo econômico
no Brasil, logicamente, refletem no agravamento da
pandemia em nosso país. Se
grande parte da população
está na miséria, vivendo de

esmolas e até do lixo, como
irão lavar as mãos com sabonete, usar álcool em gel e
usar máscaras?
É evidente que além da
subnutrição e das péssimas
condições de vida, as 52 milhões de pessoas mapeadas
pelo IBGE na condição de
pobreza e miséria não têm
como cumprir os protocolos recomendados para o
momento pandêmico e se
encontram em situação de
extrema vulnerabilidade.
Nesse contexto, 65 senadores lançaram carta
pedindo socorro à comunidade internacional, para
que a população seja urgentemente vacinada. De
fato, é muito importante
que tenhamos vacinas com
urgência para imunizar a
população, no entanto, por
que deixamos de ter nossas
indústrias químicas de base
que desenvolviam aqui todos os insumos necessários
à produção de vacinas?
Esse é apenas um exemplo do desmonte que tem
ocorrido em nosso país,
há várias décadas em que o
Congresso Nacional votou
e aprovou diversos projetos que foram desmontando a estrutura estatal para
privilegiar a produção de
“ajuste fiscal” (auditoriacidada.org.br/conteudo/
para-que-tem-ser vido-a-divida-publica-no-brasil-por-maria-lucia-fattorelli),

que agora foi parar na
Constituição com a PEC
186, também aprovada no
Congresso, a qual concede
privilégios abusivos ao Sistema da Dívida e migalhas
aos miseráveis (auditoriacidada.org.br/conteudo/
extra-classe-pec-186-concede-privilegios-ao-mercado-e-esmolas-para-o-povo-por-maria-lucia-fattorelli).
A hipocrisia tomou conta
do país com um manifesto
pedindo vacinação urgente,
assinado até por banqueiros que certamente estão
na faixa dos que ganham
acima de 320 salários-mínimos ao mês, ex-ministros
da Fazenda, ex-presidentes
do Banco Central e outros
responsáveis pelas tremendas injustiças sociais que se
aprofundam no país.
A imunização da população é de fato urgente, porém, a conscientização dos
gestores e autoridades de
todos os poderes para as
consequências de seus atos
e sua parcela de responsabilidade no quadro de profunda calamidade onde nos
encontramos é mais que
urgente, caso contrário, não
haverá saída digna. É hora
de virar o jogo!
Maria Lucia Fattorelli é coordenadora
Nacional da Auditoria Cidadã da
Dívida e membro titular da Comissão
Brasileira Justiça e Paz da CNBB.

Resumo das Declarações Por Faixa de Rendimentos Totais (em salários mínimos)
Faixa de
Salário Mín.
Mensal
Até 1/2
De 1/2 a 1

DEDUÇÕES

Qtde
Declarantes

Rendim.
Tribut.

Rendim.
Tribut.
Exclus.

Rendim.
Isentos

1.369.076

392,93

95,80

624.019

5.660,18

Valores R$ milhões

Base de
Cálculo
(RTL)

Imposto
Devido

Imposto
Pago

Imposto a Imposto a
Pagar
Restituir

Bens e
Direitos

Dívidas e Doações
e
Ônus
Heranças

Contrib.
Previden.

Dependentes

Instrução

Médicas

Livro
Caixa

Pensão
Aliment.

Desc.
Padrão

179,22

182,44

386,78

28,87

144,71

1,21

30,39

44,26

308,45

0,10

430,04

0,01

429,95

195.476,47 19.806,30

33,98

177,22

528,04

144,26

211,86

20,35

80,33

1,10

10,20

766,78

4.614,38

0,16

26,78

0,05

26,67

65.320,19

5.750,67

15,35

19.993,76

0,96

154,51

0,37

153,92

179.989,14 16.669,32

80,56

116,44

782,18

39,62

705,36

416.593,93 34.855,12

195,00
841,13

De 1 a 2

1.679.764 24.272,15

1.082,79

4.211,05

546,88

783,58

90,96

393,34

9,93

38,51

3.080,81

De 2 a 3

4.660.099 119.325,53

5.676,77

10.974,21

2.440,59

3.760,18

573,46

1.785,37

60,31

234,80

18.799,59 93.721,29

De 3 a 5

8.290.113 301.357,99 24.140,21

44.068,87

12.318,08

13.035,97

4.246,02

11.348,51

397,12

1.727,23 35.894,85 226.443,21

4.324,85

14.016,31

749,42

10.440,88

729.050,78 71.025,11

De 5 a 7

4.390.660 231.110,23 21.147,81

43.927,47

9.704,65

7.735,73

4.170,48

12.031,34

595,53

1.836,99 25.862,27 171.417,17

9.309,24

12.138,19

1.531,00

4.359,95

592.801,32 60.037,63 1.578,26

De 7 a 10

3.306.828 237.048,34 23.752,18

54.172,23

10.038,77

6.172,59

4.010,50

12.984,21

958,23

2.251,80 24.326,92 178.071,47 18.089,23 19.891,38

2.828,58

4.630,74

658.254,11 65.799,86 2.541,14

De 10 a 15

2.541.487 251.768,19 27.779,37

73.761,98

12.764,74

4.743,61

3.467,93

14.433,21 1.518,17 2.572,76 15.933,18 197.669,09 30.409,57 30.501,36

3.828,13

3.919,92

791.109,61 75.538,12 3.749,61

De 15 a 20

1.169.498 154.055,85 19.618,37

57.014,28

9.566,79

2.172,92

1.682,58

9.031,87

1.223,01 1.662,96

5.074,15 124.396,51 23.263,00 22.884,60

2.384,13

2.005,73

577.370,74 51.710,62 3.194,20

De 20 a 30

1.075.552 184.596,27 27.250,40

86.200,97

13.161,70

1.970,37

1.554,63

10.474,72 1.947,34 2.100,72

3.422,87 151.026,77 31.547,92 30.940,60

2.746,14

2.138,83

820.644,82 64.515,55 5.539,43

De 30 a 40

487.374 109.732,09 18.357,97

63.872,36

8.568,67

871,37

696,78

6.063,43

1.412,80 1.342,83

1.256,16

90.389,85

20.361,41 20.016,69

1.633,31

1.288,59

575.514,08 37.878,84 4.373,53

De 40 a 60

356.811

93.241,62

21.886,08

81.035,78

6.837,55

660,98

550,63

4.743,23

1.851,33 1.069,75

970,48

77.110,89

17.967,87 17.221,54

1.703,07

956,74

657.985,92 40.679,61 6.716,37

De 60 a 80

123.515

35.609,52

12.227,04

49.119,45

2.174,29

225,31

183,02

1.648,56

1.018,62

390,95

386,33

29.763,99

7.096,31

6.634,33

818,09

356,11

363.226,91 20.571,07 4.634,02

De 80 a 160

125.552

40.920,29

21.534,30

92.329,58

1.893,64

218,08

170,31

1.691,27

1.711,27

385,39

458,59

34.662,21

8.433,44

7.607,05

1.225,55

399,16

663.190,62 34.301,02 10.626,23

De 160 a 240

29.755

12.332,25

9.774,61

43.751,49

402,84

50,67

37,62

448,89

877,04

101,66

116,08

10.382,57

2.606,10

2.229,97

477,17

101,04

310.228,89 14.366,47 5.687,10

De 240 a 320

12.812

6.590,91

6.371,53

27.463,68

210,76

22,35

16,16

215,96

650,24

54,61

49,29

5.453,74

1.375,46

1.141,21

279,62

45,37

194.624,12

Mais de 320

26.099

29.876,94

61.854,82 224.678,45

681,24

46,05

33,51

528,52

4.877,96

210,93

99,82

23.531,47

6.032,32

5.095,45

1.117,98

181,11

91.637,90

43.068,40

21.533,82

Total

30.269.014 1.837.891,29 302.727,28 957.289,10
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Violações aos direitos
humanos nos EUA

A

China divulgou nesta quarta-feira o Relatório sobre Violações de Direitos Humanos... nos Estados
Unidos em 2020. O Escritório de Informação do Conselho de Estado da China citou entre muitos exemplos
os resultados trágicos do combate à Covid-19, política de
ódio, discriminação racial sistêmica e número crescente de
tiroteios.
Na segunda-feira, Estados Unidos, junto com União
Europeia (UE), Reino Unido e Canadá, anunciaram
sanções contra membros do governo chinês por conta de
acusações de violações dos direitos humanos dos muçulmanos uigures da província de Xinjiang.
A China não perdeu tempo em contra-atacar. Entre as
acusações de violações nos EUA, o documento chinês
cita:
– Tragédia humana no combate à pandemia, que custou
mais de 500 mil vidas
– Desordem das instituições democráticas: “A política
contaminada pelo dinheiro está transformando as eleições
nos Estados Unidos em um show de um homem só para
os ricos, e a confiança das pessoas no sistema democrático
americano atingiu seu ponto mais baixo em 20 anos”
– Grupos de minorias étnicas sofreram “discriminação
racial sistemática”. Os afro-americanos têm três vezes
mais probabilidade do que os brancos de serem mortos
pela polícia e 1 em cada 4 jovens asiático-americanos
foram alvos de intimidação racial
– Repressão aos manifestantes do Black Lives Matter,
com prisão de mais de 10 mil pessoas
– “Mais de 41.500 pessoas foram mortas em incidentes
com tiroteios nos Estados Unidos no ano, uma média de
mais de 110 por dia, e houve 592 tiroteios em massa em
todo o país, uma média de mais de 1,6 por dia”
– O 1% mais rico dos norte-americanos tem um patrimônio líquido combinado que é 16,4 vezes o dos 50%
mais pobres.
– Requerentes de asilo foram tratados com crueldade;
o Governo dos EUA expulsou pelo menos 8.800 crianças
imigrantes desacompanhadas

Artesanato do Rio
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ
inaugurou, via Facebook, uma exposição sobre artesanato.
O evento é realizado em parceria com a Escola Técnica de Turismo CIETH e faz parte das comemorações
do aniversário da Casa de Cultura Cocco Barçante, em
Petrópolis. Com curadoria de Viviane Fernandes e Gustavo Delesderrier, leva às pessoas a darem um passeio
pelo artesanato produzido no Estado do Rio de Janeiro.
A exposição nasceu graças à colaboração de vários Embaixadores do Turismo do RJ, com fotos, e conta com o
apoio da Fundação Cesgranrio, da Sérgio Castro Imóveis
e do Portal Consultoria em Turismo Bayard Boiteux.

Rápidas
A Fundação Joaquim Nabuco preparou para a Semana
Santa a exposição A Via Sacra e a Arte Popular, com
cerca de 5 minutos de exibição, com imagens e textos
em formato de vídeo. Transmissão no YouTube Fundaj
Oficial *** O livro Honorários Médicos será lançado na 35ª
edição do Encontro Carioca, neste sábado. Escrito por
Júlio Peclat, vice-presidente da SBACV Nacional, a obra
aborda questões relacionadas a remuneração médica no
país *** Um novo espaço para debates sobre a justiça em
todos os seus aspectos é a proposta da TV Nossa Justiça,
no instagram (@tvnossajustiça) e no YouTube. À frente
do projeto, a advogada Luciana Gouvêa.

Com 300 mil mortes,
‘a vida em primeiro’
Governo vai criar um comitê permanente de combate à Covid-19

F

oi preciso o país alcançar um número
de mortes diárias
superior a 3 mil elevando o
total para 300 mil, enfrentar
um colapso hospitalar generalizado e incertezas quanto
ao programa de vacinação,
para que o presidente Jair
Bolsonaro afirmar que “a
vida em primeiro” após
sempre priorizar a importância da economia nas
suas posições contrárias a
aplicação de medidas restritivas, taxadas por ele como
“estado de sítio”. Também
foi preciso mais de um ano
da chegada ao Brasil da Covid-19 para que esse reconhecimento fosse feito nesta quarta-feira, após reunião
com representantes dos três
Poderes para discutir um
plano de ação conjunta.
“Resolvemos, entre outras
coisas, que será criada uma
coordenação junto aos governadores, com o senhor
presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana
com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o
rumo do combate ao coronavírus”, afirmou o presidente,
em breve pronunciamento
após o encontro, ao lado dos
governadores, ministros e
chefes de poderes.
No
pronunciamento,
Bolsonaro disse que foi
debatido o que ele chama
de “tratamento precoce”.
“Tratamos também de pos-

siblidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do
ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do
médico off-label tratar os
infectados”, argumentou.
Mas não fez referências a
medidas restritivas como o
afastamento social.
O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, confirmou que deverá ser constituído de imediato um comitê permanente para definir
as políticas nacionais uniformes de enfrentamento
da pandemia. O senador esqueceu de lembrar que medidas como essa já estão em
prática em vários estados e
municípios.
Pacheco disse, também,
que o momento impõe a
união dos Poderes e da sociedade no enfrentamento da doença. Por sua vez,
o presidente da República
disse que o objetivo do encontro foi “fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao
vírus da Covid-19, além de
ser um espaço para discussão de ações institucionais
conjuntas”.
STF de fora
O ministro Luiz Fux afirmou que o STF não integrará
o comitê, pois cabe à Corte
avaliar a legitimidade dos
atos praticados pelo Executivo e Legislativo contra o
coronavírus. Ao alegar que

alguns presentes no encontro
criticaram liminares concedidas por juízes sem levar em
conta a capacidade estrutural
dos estados, destacou que o
Conselho Nacional de Justiça
pode avaliar alguma regulamentação nesse sentido.
Outra crítica dos políticos foi a judicialização de
medidas relacionadas à Covid-19. “Verificamos que
alguns partidos perdem no
debate parlamentar e depois vêm ao Supremo. Isso
é ruim para nós, até porque
não temos expertise na área
médica”, disse Fux.
Despolitização
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL defendeu a
despolitização da pandemia e lembrou da atuação
responsável da Câmara dos
Deputados no combate à
pandemia. “Que tenhamos
desarmar os espíritos e tratar como um problema de
todos nós que nos compete
enquanto representante da
população, para falar uma
linguagem só com acompanhamento diário e responsabilidade da informação
para que toda nossa população tenha assistência para que possamos ter rumo.
Seremos coordenados sob
a supervisão do presidente
da República, e teremos um
único discurso e uma única
orientação nacional condu-

zido pelo ministério”, disse.
Lira também pediu atuação mais presente do Ministério das Relações Exteriores no tratamento de
assuntos relacionados, em
âmbito internacional, a todo o processo de combate à pandemia. O ministro
Ernesto Araujo, que estava
presente, não se manifestou. Sua atuação frente ao
ministério vem sendo questionada até mesmo na base
de parlamentares aliados ao
presidente da República.
A questão de despolitização, pelo visto, não foi seguida à risca nessa reunião, pelo
menos quanto a governadores de oposição ao presidente. Dos governadores das
cinco regiões do país estavam
o de Goiás, Mato Grosso e
Sergipe, este último, o único
da região Nordeste.
Participaram da reunião
os presidentes do Senado
Federal, Rodrigo Pacheco;
da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira; e do Supremo
Tribunal Federal, Luiz Fux,
bem como o procuradorgeral da República, Augusto Aras. Também estiveram
presentes o vice-presidente
Hamilton Mourão, o novo
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, e o seu antecessor general Eduardo Pazuello, que não fez um relato da sua atuação frente ao
ministério, que já está sendo
motivo de apuração no STF
e no Congresso Nacional.

FGV mostra que recua a confiança do empresário
Com a pandemia registrando crescimento diário no
número de vítimas fatais no
Brasil, o empresário mostrase cada vez mais pessimista
com o rumo da economia. E
a postura errática do governo
federal não deixa margens
para outro tipo de leitura sobre a situação atual. O Índice
de Confiança do Comércio,
calculado pela Fundação Ge-

tulio Vargas (FGV), em todo
o país, caiu 18,5 pontos de
fevereiro para março.
O indicador chegou a 72,5
pontos, em uma escala de zero a 200, o menor patamar
desde maio do ano passado
(67,4 pontos).A confiança
dos empresários recuou nos
seis segmentos do comércio.
Os dados foram divulgados
nesta quarta-feira.

GMS – GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO LTDA
CNPJ nº 07.199.459/0001-05 - NIRE 33.2.0744595-5
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade
a se reunirem no dia 16/04/2021, às 17h, na sede da empresa à Rua
Lemos Cunha nº 510, Parte, Icaraí, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação
das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de
2021; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 22/03/2021. Luis Carlos
Martins da Silva - Administrador; André Lermontov - Administrador.

GETESB – GESTÃO, ESTUDOS E TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE
SANEAMENTO BÁSICO LTDA
CNPJ nº 10.937.117/0001-50 - NIRE 33.2.0840018-1
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade a
se reunirem no dia 16/04/2021, às 15h, na sede da empresa à Rua Marques
do Paraná nº 110, Parte, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação
das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de
2021; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 22/03/2021. Carlos Werner
Benzecry - Diretor; Maria Izabel Martelleto - Gerente.

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1
CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária em 1ª convocação no dia 28.04.2021 às 11hs
na Praça Saens Pena 45 S/loja 228, sede da Empresa, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado e Outras demonstrações
financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020; B) Eleição dos
membros da Diretoria para o triênio 2021/2023 e fixação da remuneração
dos Diretores; C) Assuntos Gerais. Aviso - Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se
a disposição dos acionistas na sede social, todos os documentos sobre
os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo. Ficam suspensas a partir de 26.03.2021 as transferências de ações.
RJ, 22/03/ 2021. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas – Diretor Presidente.

Segundo a agência Brasil,
o Índice da Situação Atual,
que mede a confiança do
empresariado no presente,
caiu 10,6 pontos e chegou
a 75,9 pontos. Já o Índice
de Expectativas, que apura
a confiança no futuro, teve
uma queda ainda maior, de
25,7 pontos, e foi para 70,2.
“O recrudescimento recente da pandemia de Covid-19,

associado à lentidão programa
de imunização e à adoção de
medidas de restrição à circulação, ajuda a explicar o cenário
negativo na visão do setor. Os
próximos meses serão desafiadores e o retorno a uma rota
de recuperação dependerá da
melhora efetiva dos números
da pandemia”, disse o pesquisador da FGV Rodolpho Tobler.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 09/04/2021, às 16h, na sede da sociedade à Rod. Amaral
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação
das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2020; (b) Destinação do resultado
do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e
discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021; (e) Contratação de
Prestação de Serviços; (f) Consolidação do Estatuto Social; e (g) Assuntos
gerais da Cia. Araruama, 22/03/2021. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor;
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 13/04/2021, às 17h, na sede da sociedade à Av. Dr. José
Alves de Azevedo nº 233, Parque Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ, a
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas,
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de
lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021;
(e) Contratação de Prestação de Serviços;(f) Consolidação do Estatuto Social;e
(g) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas,
na sede social da Cia, cópias dos documentos referentes à ordem do
dia. Campos dos Goytacazes, 22/03/2021. Marcio Salles Gomes - Diretor;
Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.
ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se reunirem
no dia 13/04/2021, às 8h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin,
Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada
das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e
do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em
31/12/2020; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020;
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para
o ano de 2021; (e) Contratação de Prestação de Serviços; (e) Alteração de
endereço de filial; (f) Consolidação do Estatuto Social; e (g) Assuntos gerais
da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Cia,
cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Petrópolis, 22/03/2021.
Marcio Salles Gomes - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.
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Deputados aprovam
projeto que autoriza
compra de vacinas por SP

LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

A

Leilão do Edifício A Noite

A

venda do Edifício A
Noite está marcada
para o próximo dia 13 de
abril, às 15h, pelo preço mínimo de R$ 98 milhões, segundo edital publicado pela
Secretaria de Patrimônio da
União (SPU), do Ministério
da Economia. O Edifício A
Noite é um dos mais importantes marcos da arquitetura
no Rio de Janeiro, tendo sido
inaugurado em 1929, quando
foi considerado o mais alto
da América Latina, com 102
metros. O prédio fica na praça Mauá, o coração do Porto
Maravilha.
A venda será por meio
de leilão eletrônico, considerando a melhor oferta. Para os interessados na

compra, a SPU já realiza
desde o ano passado visitas agendadas. O prédio,
de propriedade do Governo Federal, está desocupado desde 2012, quando
dali saiu o último ocupante, o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial

Caminhões com
40% de desconto
Isabela Oliveira (em superbid.net) está
promovendo até o dia 30 de março um leilão de bens da Valor Ambiental, empresa
que atua na concessão de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação de
resíduos hospitalares, domiciliares e comerciais.
Com uma variedade de 49 lotes disponíveis, entre caminhões sem carroceria e
compactadores de lixo de diversas marcas
e modelos, há itens com lances a partir de
R$ 35 mil, sendo uma grande oportunidade
para quem busca renovar a frota e adquirir
bens com valores de investimento favoráveis.

Andar inteiro no
Centro do Rio
Bianca de Carvalho (bspleiloes.com.
br) comunica realização de leilão de andar inteiro na Avenida Rio Branco, 43,
12º andar, Centro, Rio de Janeiro, com
220m², construção de 1957 em concreto
armado e alvenaria de tijolos, sob pilotis.
Trata-se de um condomínio de salas com
fins comerciais, dividido em 22 andares e
com 2 elevadores para transitar entre eles,
contando com sistema de segurança com
câmeras na portaria e em todos os andares. A portaria possui piso frio, paredes
revestidas em mármore e um balcão em
alvenaria, funcionando das 7h às 22h de
segunda a sexta e das 7h às 16h aos sábados, com uma porta de ferro/vidro e
catraca controlando entrada/saída.

Triplex em
Ipanema
Juliana Vettorazzo (jvleiloes.lel.br) divulga leilão do triplex 501 da Rua Farme de
Amoedo, 145 – Ipanema/RJ. Tem área de
500m² com direito a 4 vagas de garagem. O
imóvel está localizado no coração de Ipanema, entre a praia e a Lagoa Rodrigo de
Freitas, próximo ao comércio, instituições

(INPI). Antes, o edifício
ficou célebre por ter sido a sede da Rádio Nacional, o mais importante
veículo de comunicação
do país no auge da era do
rádio. Mais informações:
imoveis.economia.gov.br/
imovel/197/207

bancárias e serviços de transporte público
(metrô, ônibus, táxi etc). Leilão será agendado

Oportunidade
na Tijuca
Oportunidade na Tijuca é o que Alexandro Leiloeiro (alexandroleiloeiro.com.
br) divulga sobre leilão do apartamento
103 na Rua Barão de Itapagipe, 575. Está
situado em prédio com fachada em alvenaria com pintura acrílica, rodapé em pedra,
entrada com muro com revestimento em
pedra e porta de entrada de ferro. O prédio em geral encontra-se em regular estado
de conservação. O apartamento é localizado nos fundos. O 2º leilão está agendado para 30/3/2021 às 14h. Avaliação: R$
249.106,72.

Sala na
Cinelândia
Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.com.br/leilao) comunica leilão das salas
201/202 do edifício na Rua Álvaro Alvim,
48, com frente também para a Praça Floriano, 45. O imóvel mede aproximadamente
30 m². A avaliação total foi estipulada em
R$ 150.000,00. A venda será realizada pela
melhor oferta, sendo o preço mínimo estipulado pelo juiz de R$ 75.000,00, conforme decidido nos autos. O leilão terá início
nesta sexta-feira (26), às 14h, e término em
6/4/2021, mesmo horário.

Apartamento em
Jacarepaguá
Leilão na Brbid.com do apartamento localizado na Rua Pinto Teles, fração
de 0.0038 do terreno que corresponde ao
apartamento 1103 do bloco A com direito a
uma vaga de garagem coberta, sob o número 320, cujas confrontações e características
se encontram constantes no Registro Geral
de Imóvel. Leilão marcado para 5 de abril
com avaliação de R$ 280.000,00.

Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, por
unanimidade, nesta quarta-feira, o regime de urgência
para tramitação do Projeto
de Lei 108/2021, de autoria
do deputado Paulo Fiorilo
(PT), que permite a compra
de vacinas para combate à
covid-19 pelo governo do
Estado.
A votação foi realizada
em sessão extraordinária
em ambiente virtual comandada pelo deputado
Wellington Moura, primeiro
vice-presidente da Casa.
Sob o regime de urgência, a tramitação ganha celeridade, por meio de análise conjunta das Comissões
Permanentes. O presidente
da Assembleia, deputado
Carlão Pignatari, já convocou reunião conjunta de
comissões para as 15h desta quarta, ocasião em que o
projeto será debatido e votado.
O Projeto de Lei autoriza o Governo do Estado a
comprar vacinas caso as doses adquiridas pelo governo
federal sejam insuficientes
ou haja atrasos na entrega.
A iniciativa surgiu após o
Supremo Tribunal Federal
(STF) decidir, no final de
fevereiro, que Estados e
municípios podem adquirir
e fornecer o imunizante à
população, em caso de falhas no Plano Nacional de
Imunização.
As vacinas precisam estar
devidamente aprovadas na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),

de forma emergencial ou
definitiva. Em casos de descumprimento de prazo legal
para aprovação por parte da
Anvisa, o Estado poderá
adquirir imunizantes que já
tenham sido aprovados por
agências reguladoras internacionais.
O projeto conta com
outras duas propostas semelhantes em anexo. O
Projeto de Lei 128/2021,
do deputado Arthur do Val
(PATRI), e o Projeto de Lei
136/2021, de autoria do 2°
secretário da Alesp, deputado Rogério Nogueira.
Durante o encontro, o
deputado Dirceu Dalben
(PL) parabenizou os parlamentares pela iniciativa e
pregou união entre os poderes. “Se o governo federal não tem recurso ou não
quer comprar, o Estado de
São Paulo tem que ter esse
dinheiro. É o maior Estado
da federação, e não vamos
negar o voto para remanejar
dinheiro a saúde.”
O parlamentar destacou
ainda o papel importante
feito pelo Instituto Butantan, no programa de imunização. “Felizmente, o Instituto Butantan e o Estado

de São Paulo, com grande
esforço e contra todos que
trabalharam contra, trouxeram a vacina”.
Até as 10h55 desta quarta-feira, segundo dados do
governo do Estado de São
Paulo, já foram aplicadas
4.973.054 doses de vacinas
na população paulista. Ainda de acordo com os dados,
o Estado registra 2.332.043
casos da Covid-19, com
68.623 mortos. Em todo o
Brasil, são 12.130.019 casos da doença, totalizando
298.676 mortos.
Votação
Com auxílio de recursos
tecnológicos, os deputados
estaduais conseguiram se
reunir de maneira segura,
respeitando todas as medidas sanitárias, como o
distanciamento social, para
discutir a urgência do projeto.
As medidas de modernização da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, iniciadas em gestões
anteriores,
contribuíram
significativamente para a realização do evento em ambiente virtual.

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.620.646/0001-98 - NIRE 33.3.0029726-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA OFERTA PÚBLICA DE
DISTRIBUIÇÃO, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES
CLAROS S.A. Nos termos da cláusula 7.4 do Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, a ser Convolada em Espécie
com Garantia Real, em Série Única, para Oferta Pública de Distribuição com Esforços Restritos de Colocação, da Linhas
de Transmissão de Montes Claros S.A., celebrado entre a Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A. (“Companhia” ou
“Emissora”) e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da emissão
(“Agente Fiduciário”), em 09/08/2012, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), ficam os Senhores, titulares das debêntures em circulação da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária
com Garantia Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“Debêntures”,
“Emissão” e “Debenturistas”, respectivamente), convocados para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas a
ser realizada no dia 31 de março de 2021, às 15 horas, exclusivamente de forma digital e remota, em primeira
convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14/05/2020 (“ICVM 625”), através do link a ser disponibilizado pela Companhia nos
termos deste edital, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Anuência prévia e/ou waiver, a depender da data da
deliberação, conforme cláusula 4.13, alínea “b” da Escritura de Emissão, para a aprovação da não inclusão da amortização antecipada, pela Companhia, do saldo devedor integral do Contrato de Financiamento BNDES, conforme definido na
Escritura de Emissão, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, na apuração
e metodologia de cálculo do ICSD – Índice de Cobertura de Serviço da Dívida para o exercício fiscal de 2020 previsto no
Anexo I da Escritura de Emissão (“Índice”), para os fins da Cláusula 5.1, alínea “k”da Escritura de Emissão e da Cláusula
Décima Segunda, alínea “XVII” do Contrato de Financiamento BNDES, tendo em vista o caráter extraordinário do referido
evento de liquidação antecipada da linha de financiamento que, no entendimento da Companhia tal inclusão distorceria o
resultado final do Índice, uma vez que impacta a aferição das variáveis de Geração de Caixa e Serviço da Dívida regulares
no exercício social em questão; (b) Aprovação para o aditamento à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças e ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, da Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A., celebrados no âmbito da Emissão, conforme aplicável, para excluir qualquer
menção ao BNDES destes documentos (“Aditamentos”), bem como o encerramento do Contrato de Compartilhamento de
Garantias e Outras Avenças, celebrado em 17 de dezembro de 2012 entre o BNDES e o Agente Fiduciário, condicionada
à formalização, pelo BNDES, da liquidação antecipada e quitação do Contrato de Financiamento BNDES, mediante o
envio do respectivo instrumento de quitação pela Emissora ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento de tal instrumento pela Emissora; (c) autorização à Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para tomar
todas as eventuais medidas e celebrar todos e os Aditamentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na
Assembleia. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição na sede da Companhia para exame pelos Debenturistas. Instruções Gerais: (1)A Assembleia será realizada através de sistema eletrônico Microsoft Teams, comlink
de acesso a ser disponibilizado pela Companhia àqueles Debenturistas que estiverem devidamente habilitados, mediante
o envio dos seguintes documentos para o endereço eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br e debentures@
stategrid.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia, e até o horário da Assembleia, observado o disposto na ICVM 625: (a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade
válido com foto do debenturista; (b) quando pessoa jurídica (i) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (ii) documentos societários que comprovem a representação legal do
debenturista; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; (c) quando fundo de investimento (i)
último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; e (d) quando for representado por procurador,
além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais, acompanhado de documento de identidade válido com
foto do outorgante, caso a procuração não tenha reconhecimento de firma ou abono bancário. A Companhia enviará,
até 2 (duas) horas antes da realização da Assembleia, um e-mail contendo as orientações para acesso e os dados para
conexão ao sistema eletrônico para cada um dos Debenturistas que tiverem confirmado a participação, conforme acima
indicado. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da Assembleia ainda que não realizem o depósito prévio
dos documentos referido acima, bastando a apresentação tais documentos, por meio dos e-mails informados acima, até o
horário da Assembleia. A Companhia não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais
de acesso ou equipamentos dos debenturistas. (2) O debenturista poderá exercer seu direito de voto por meio do preenchimento e envio de instrução de voto a distância conforme modelo de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data
da publicação deste Edital de Convocação pela Emissora em seu websitehttps://www.stategrid.com.br/linhas-de-transmissao-de-montes-claros-s/ (“Instrução de Voto a Distância”). Para que a Instrução de Voto a Distância seja considerada
válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social
completa do debenturista e o número do CPF ou CNPJ, bem como a indicação de telefone e endereço de e-mail para
eventuais contatos; (ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto a Distância do debenturista ou seu representante legal,
conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. As Instruções de Voto a Distância deverão ser enviadas até 1(um)
dia de antecedência da data de realização da Assembleia (até 30/03/2021), juntamente com os documentos listados no
item (1) acima, para a Emissora e ao Agente Fiduciário nos seguintes endereços eletrônicos: debentures@stategrid.
com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br. Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos nesse edital terão o significado atribuído na Escritura de Emissão. RJ, 23/03/2021. Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A.
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Sudeste tem o maior aumento
no preço da gasolina no país

O

mais recente levantamento do
Índice de Preços
Ticket Log (IPTL) aponta
um aumento de 11,14% no
preço médio da gasolina na
Região Sudeste nas primeiras semanas de março em
comparação ao fechamento
de fevereiro. O valor médio do litro do combustível
foi de R$ 5,685, o segundo
maior do país, atrás apenas
do Centro-Oeste, que registrou R$ 5,719.
“Foi o maior aumento
entre as regiões, e todos os
estados do Sudeste apresentaram incremento de mais
de 10% nos preços do combustível. Rio de Janeiro é o
estado que possui a maior
média de preço, de R$
6,029, enquanto São Paulo
tem a gasolina mais barata,
a R$ 5,230”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado
Urbano da Edenred Brasil.
Assim como em fevereiro,
São Paulo foi o estado que
apresentou os menores valores em todos os combustíveis. Já Minas Gerais está à
frente nos preços do diesel, a
R$ 4,392, do diesel S-10, com

valor médio de R$ 4,456, e do
gás natural veicular (GNV),
encontrado a R$ 3,442. O
Rio de Janeiro apresentou o
maior aumento entre os estados do Sudeste no preço do
diesel (+8,50%) e o menor
avanço no GNV (+0,34%).
No Espírito Santo, o aumento mais significativo foi
no preço do etanol, que avançou 18,37% em relação ao fechamento de fevereiro, e foi
comercializado a R$ 4,814. Já
a gasolina nos postos capixabas aumentou 10,53%, e foi
encontrada a R$ 5,669.
Segundo análise da Ativa
Investimentos, após o anúncio
da Petrobras de diminuição de
R$ 0,11 no preço do litro da
gasolina (3,71%), a segunda
redução em menos de uma se-

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 15 de maio de 2020.
ATA Nº 15/2020 - Local, Data e Hora: reunião realizada virtualmente, por
meio do Portal de Governança Corporativa da companhia, no dia quinze
de maio de 2020, às 17h, conforme previsão do artigo 24 do Regimento
Interno do Conselho de Administração. Presenças: presentes os membros
titulares do Conselho de Administração, os Srs. Bernardo de Azevedo da
Silva Rothe, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto Facundo de
Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e a Sra.
Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como secretário da reunião, o
Presidente da companhia, Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale. Pauta: (1)
Eleição do Membro do Comitê de Auditoria da Brasilcap - o Conselho
de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição em complementação
de mandato que se encerrará em 31/03/2021, como membro do Comitê de
Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A., Sr. Maurício Nogueira, brasileiro,
casado, bancário, inscrito no CPF sob o n° 991.894.537-00, residente
e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Rua
Senador Dantas nº 105, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20031-923; (2)
Composição do Comitê de Auditoria - face ao deliberado no item (1), o
Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A. ficará assim constituído:
NOME/CARGO: Ilenor Elemar Zingler - Membro - Coordenador; José
Fiel Faria Loureiro - Membro; Maurício Nogueira - Membro. (3) Emissão
e Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais
em vigor. (4) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião. Bernardo de Azevedo Silva Rothe - Presidente; Helio Oliveira
Portocarrero de Castro - Conselheiro; Mansueto Facundo de Almeida
Júnior - Conselheiro; Marcelo Pacheco dos Guaranys - Conselheiro;
Silvano Gianni - Conselheiro; Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga
- Conselheira; Antonio Gustavo Matos do Vale - Secretário. Homologada
pela Portaria SUSEP/CGRAT Nº 425, de 6 de julho de 2020 e o que consta
do Processo SUSEP nº 15414.607253/2020-76. CERTIDÃO: Jucerja Certifico o arquivamento em 11/02/2021 sob o nº 00004014893. Protocolo:
00-2021/036097-6 em 10/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger Secretário-Geral.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 04 de fevereiro de 2020.
ATA Nº 008/2020 - Local, Data e Hora: reunião realizada presencialmente,
na sede da companhia, situada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua
Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, no dia quatro de fevereiro de
2020, às 12h, conforme prerrogativa do artigo 24 do Regimento Interno do
Conselho de Administração. Presenças: presentes os membros titulares
do Conselho de Administração, o Sr. Bernardo de Azevedo da Silva Rothe,
este por videoconferência conforme previsão do parágrafo único do artigo 24
do Regimento Interno do Conselho de Administração, os Srs. Helio Oliveira
Portocarrero de Castro, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Marcelo
Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e o membro suplente, Alexandre
Petrone Vilardi. Participaram da reunião os dirigentes da companhia, os Srs.
Antonio Gustavo Matos do Vale – Presidente, Marcelo Goncalves Farinha e
Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho - Diretores. Mesa: Bernardo
de Azevedo da Silva Rothe – Presidente e Antonio Gustavo Matos do Vale
– Secretário. Pauta: (1) Comitê Financeiro - Destituição de Membros –
com base na delegação de competência conferida pela Assembleia Geral
Extraordinária de 31/07/2019, o Conselho de Administração decidiu, por
unanimidade, destituir os membros titular e suplente, representantes da
companhia, ocupados respectivamente, pelos Srs. Marcelo Gonçalves
Farinha e Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho, eleitos
na reunião extraordinária deste Conselho realizada em 25/04/2019. (2)
Comitê Financeiro – Eleição de Membros - o Conselho de Administração
aprovou, por unanimidade, a eleição em complementação de mandato que
se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2020, (2.1) como membro
titular do Comitê Financeiro da Brasilcap, o Sr. Antonio Gustavo Matos
do Vale, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade
nº MG-134.816, expedida pela Polícia Civil/MG, inscrito no CPF sob o n°
156.370.266-53, residente e domiciliado em Brasília/DF, com endereço
comercial na Rua Senador Dantas nº 105 - 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ - CEP 20031-923; e (2.2) como membro suplente do Comitê Financeiro
da Brasilcap, e o Sr. Marcelo Gonçalves Farinha, brasileiro, casado,
bancário, portador da carteira de identidade nº 12158241, expedida pelo
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 063.750.328-73, residente e domiciliado
em Brasília/DF, com endereço comercial na Rua Senador Dantas, nº 105, 10º
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-923. (3) Comitê Financeiro Confirmação da Composição - Face ao exposto no item (2) fica o Comitê
Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituído: Membros
Titulares: Rafael Augusto Sperendio (Presidente); Eliezer Moises Sherique;
Márcio de Moraes Palmeira; Raphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia;
Antonio Gustavo Matos do Vale; Denis dos Santos Morais. Membros
Suplentes: Pedro Kiefer Braga; Lucas Leonardo Domingos Teixeira;
Henrique Silva Diniz; Danilo Silveira; Marcelo Gonçalves Farinha; Gabriel
Goncalves do Vale Monteiro. (4) Emissão e Distribuição - fica o Secretário
autorizado a emitir e a distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel
cumprimento das disposições legais em vigor. (5) Encerramento - nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Bernardo de Azevedo Silva
Rothe - Presidente; Helio Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro;
Mansueto Facundo de Almeida Júnior - Conselheiro; Marcelo Pacheco
dos Guaranys - Conselheiro; Silvano Gianni - Conselheiro; Alexandre
Petrone Vilardi - Conselheiro Suplente; Antonio Gustavo Matos do Vale Secretário. Homologada pela Portaria nº 330, de 30 de abril de 2020, e o que
consta do Processo SUSEP nº 15414.603108/2020-16. CERTIDÃO: Jucerja
- Certifico o arquivamento em 24/02/2021 sob o nº 00004020588. Protocolo:
00-2021/035497-6 em 09/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger Secretário-Geral.

mana, levantamento rodou os
modelos de defasagem e aponta um potencial de elevação superior a 7% no curto prazo.
“O nosso melhor modelo
de acompanhamento da defasagem apontava hoje para potencial de elevação de 5% no
curto prazo. Após esse segundo reajuste para baixo, estimamos que existe um potencial
de reajuste altista no preço da
gasolina superior a 7%”, explica Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.
Entre 16 de dezembro
e 2 de março foram anunciadas 7 elevações do preço
do combustível na refinaria.
Na última sexta-feira, dia
19, a empresa anunciou a
primeira baixa do ano com
redução de 5%.
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Adobe: Covid-19 deu ao e-commerce
impulso extra de US$ 183 bi
Por meio do Índice de
Economia Digital, a Adobe
desenvolveu um medidor
único em tempo real da atividade de compra e venda
digital, analisando trilhões
de transações online em 100
milhões de SKUs (Unidades
de Manutenção de Estoque)
divididos em 18 categorias de
produtos. Os dados colhidos
resultaram no lançamento do
estudo “2021 Digital Economy Index”, com análises
sobre o desempenho do comércio eletrônico nos Estados Unidos em 2020.
A nova pesquisa revela

que a Covid-19 deu ao e-commerce um impulso
extra de US$ 183 bilhões, à
medida que os consumidores
usaram o online para atender
às suas necessidades diárias.
Isso é quase do tamanho da
temporada de compras de
fim de ano em 2020, quando
US$ 188,2 bilhões foram gastos no ambiente online entre
novembro e dezembro.
O aumento aconteceu
durante a pandemia, de
março de 2020 a fevereiro
de 2021, período em que
um total de US$ 844 bilhões
foram gastos online. De ja-

neiro a dezembro de 2020,
US$ 813 bilhões foram gastos online - um incremento
de 42% em relação a 2019.
Nas taxas de crescimento
atuais, o estudo prevê que
2021 gere algo entre US$
850 bilhões e US$ 930 bilhões. A pandemia produziu uma rara mudança nos
gastos online, o equivalente
a um aumento de 20%, e a
previsão é de que a expansão futura se baseie nesse
ganho. Espera-se também
que 2022 seja o primeiro
ano de trilhões de dólares
para o comércio eletrônico.

Páscoa no Rio deve movimentar R$ 829 mi
A expectativa para a
Páscoa de 2021 será mais
positiva para o comércio, é
o que revela levantamento
do Instituto Fecomércio
de Pesquisas e Análises
(IFec RJ), da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado
do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). Segundo a

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 14 de janeiro de 2020.
ATA Nº 004/2020 - Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente,
através do Portal de Governança Corporativa da Companhia, no dia 14 de
janeiro de 2020, às 15h, conforme prerrogativa do artigo 24, parágrafo único
do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças: presentes
os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Bernardo de
Azevedo da Silva Rothe, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto
Facundo de Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni
e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como secretário da
reunião, o Presidente da companhia, Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale.
Pauta: (1) Renúncia de Administrador - o Presidente do Conselho deu
conhecimento aos conselheiros do pedido de renúncia do Sr. Euzivaldo Vivi
Oliveira Reis ao cargo de diretor sem designação especial da companhia,
eleito na reunião desse Conselho em 07/01/2020, com mandato até a
Assembleia Geral Ordinária de 2020. Os efeitos relacionados ao pedido de
renúncia terão efeitos a partir desta data. (2) Composição da Diretoria - face
ao exposto no item 1, fica a Diretoria da Brasilcap Capitalização S.A. assim
constituída: Nome/Cargo: Antonio Gustavo Matos do Vale - Presidente;
Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor Comercial; Frederico Guilherme
F. de Queiroz Filho - Diretor sem designação especial. (3) Funções dos
Diretores Estatutários - Fixação - o Conselho de Administração, com
base na delegação de competência conferida pelas Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias Cumulativas de 28/03/2019, e em atendimento
à Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014, e a Carta
Circular nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, decide atribuir aos
membros da Diretoria as funções específicas dos diretores estatutários
como segue: a) Funções de caráter executivo ou operacional: Membro da
Diretoria/Cargo/Função Específica: Frederico Guilherme F. de Queiroz
Filho - Diretor - Diretor responsável pelas relações com a Susep (Circular
SUSEP 234/03, art. 1º, I); Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho Diretor - Diretor responsável técnico (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, II e
Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, II); Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor
Comercial - Diretor responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP
234/03, art. 1º, III); Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor Comercial - Diretor
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas
e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, III).
b) Funções de caráter de fiscalização ou controle: Membro da Diretoria/
Cargo/Função Específica: Antonio Gustavo Matos do Vale - Presidente Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998
(Circulares SUSEP 234/03, art. 1º, IV e 445/12, art. 2º, §2º); Antonio
Gustavo Matos do Vale - Presidente - Diretor responsável pelos controles
internos (Circular SUSEP 249/04, art. 9º); Antonio Gustavo Matos do Vale Presidente - Diretor responsável pelos controles internos específicos para a
prevenção contra fraudes (Circular SUSEP 344/07, art. 2º, P.U.). (4) Moção
de Agradecimentos – o Presidente do Conselho e os demais Conselheiros
solicitaram registro de louvor e agradecimento ao Sr. Euzivaldo Vivi
Oliveira Reis pelo desempenho apresentado no curso de sua gestão e pelo
destaque de suas contribuições na Diretoria da companhia. (5) Emissão
e Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e a distribuir tantas
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais
em vigor. (6) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião. Presidente: Bernardo De Azevedo Silva Rothe. Conselheiros: Helio
Oliveira Portocarrero de Castro, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansueto
Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni e Maria do Carmo Nabuco
de Almeida Braga. Secretário: Antonio Gustavo Matos do Vale. Confere
com o original da Ata lavrada em livro próprio. Antonio Gustavo Matos
do Vale - Secretário - CPF nº 156.370.266-53. Homologada pela SUSEP
conforme Ofício Eletrônico nº 47/2020/SUSEP/DIR1/CGRAT, protocolado
em 16/01/2020 e o que consta do Processo SUSEP nº 15414.600995/202071. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento em 03/12/2020 sob o nº
00003978774. Protocolo: 00-2020/257117-3 em 30/11/2020. Bernardo Feijó
Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 23.791.563/0001-40 - NIRE 33.3.0032670-7
Extrato da Ata de AGE realizada em 15/01/21
1. Data, Hora e Local: Realizada em 15/01/21, às 11:15h, na sede social
da Cia. na Av. Rio Branco nº 1, Sala 607, Centro/RJ. 2. Convocação e
Presença: Cumpridas as formalidades de convocação, registrou-se a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia..
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Gabriel Gonçalves
Ratton, que convidou a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto,
para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação da
transferência do endereço da sede da Cia. com a consequente alteração do
art. 2ª do Estatuto Social da Cia.; e (ii) a consolidação do estatuto social da
Cia.. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (I)
Alterar a sede da Cia. da Av. Rio Branco n° 1, 6º andar, sala 607, Centro/RJ,
CEP 20090-003, para Praia de Botafogo n° 228, sala 1201 (parte), Edifício
Argentina, Botafogo/RJ, CEP 22250-906; (II) Ratificar e consolidar que a
redação do Art. 2º do Estatuto Social da Cia., em razão da deliberação
acima, vigorará da seguinte forma: Art. 2º - A Cia. tem a sede de sua
administração e seu foro jurídico na Cidade do RJ, Estado do RJ, Brasil, na
Praia de Botafogo n° 228, sala 1201 (parte), Edifício Argentina, Botafogo,
CEP 22250-906. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada
a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. RJ, 15/01/21. Mesa: João
Gabriel Gonçalves Ratton - Presidente; Arnaldo de Mesquita Bittencourt
Neto - Secretário. Terna Plus S.r.l. (pp. João Gabriel Gonçalves Ratton),
Terna Chile S.p.A. (pp. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto). Jucerja em
22/01/21 sob o nº 4003014. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

pesquisa, cerca de 8,3 milhões (59,6%) de fluminenses estão com a intenção de
presentear na data, contra
4,8 milhões de pessoas no
ano passado (37,6%). A
movimentação na economia deve atingir os R$ 829
milhões, valor superior ao
de 2020, que foi de R$ 518
milhões. Em 2021, 40,4%

dos entrevistados revelaram que não devem dar
presentes na data. No ano
anterior, esse percentual
foi de 62,4%. Para o IFec,
o levantamento mostra
uma melhora em relação à
fase aguda da pandemia de
2020, no entanto, ainda
abaixo dos resultados pré-pandemia, em 2019.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 07 de agosto de 2020.
ATA Nº 23/2020 - Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador
Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 07 de agosto de
2020, às 16h, nos termos do artigo 1º, § 3º da Instrução Normativa do DREI nº
79 de 14 de abril de 2020. A reunião ocorreu de forma exclusivamente digital,
tendo sida permitida a participação por meio da plataforma digital com acesso
individual concedido aos membros, nos termos da regulamentação contida
na Instrução Normativa do DREI nº 79 de 14 de abril de 2020. Presenças:
presentes os membros titulares do Conselho de Administração, Srs. Pedro
Bramont, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto Facundo de
Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e a Sra.
Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como secretário da reunião
o Presidente da companhia, Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale. Pauta:
(1) Eleição do Comitê Financeiro da Brasilcap – conforme previsão do
parágrafo único do artigo 29 do Estatuto Social da companhia, e artigo 3º
do Regimento Interno do Comitê Financeiro, o Conselho de Administração
aprovou, por unanimidade, a eleição/reeleição dos membros titulares e
suplentes do Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A., com mandato
até Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023, como segue: (1.2) Membros
Titulares - (i) Lucas Leonardo Domingos Teixeira, brasileiro, solteiro,
bancário, portador da carteira de identidade nº 4113097900 DETRAN/DF,
inscrito no CPF sob nº 007.118.891-63, residente e domiciliado em Brasília/
DF, com endereço comercial na SAUN Quadra 5, Lote B - 3° andar, Torre Sul,
Brasília /DF, CEP: 70040-912, Brasil; (ii) Eliezer Moises Sherique, brasileiro,
solteiro, bancário, portador da carteira de identidade nº 332.580-5 SSP/DF,
inscrito no CPF sob nº 094.762.567-45, residente e domiciliado em Brasília/
DF, com endereço comercial no SAUN Quadra 05, Lote B, Ed. Banco do
Brasil, 3º andar, Asa Norte – Brasília/DF, CEP: 71915-570, Brasil; (iii) Márcio
de Moraes Palmeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 10.043.594-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 023.994.177-20,
residente e domiciliado em Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na
Praça 22 de Abril, nº 36 - 9º andar, Centro, CEP 20021-370, Rio de Janeiro/
RJ, Brasil; (iv) Raphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia, brasileiro, solteiro,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1147924104, expedida pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 030.147.805-88, residente
e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praia de
Botafogo, 501/6 andar, Torre Corcovado, CEP: 22250-040, Rio de Janeiro/RJ,
Brasil; e como representantes da companhia, os quais permanecem no cargo
enquanto excercerem suas funções na companhia, nos termos do artigo 3º,
§ 1º do Regimento Interno do Comitê Financeiro, os membros a seguir: (v)
Antonio Gustavo Matos do Vale, brasileiro, casado, bancário, portador da
carteira de identidade nº MG-134.816, expedida pela Polícia Civil/MG, inscrito
no CPF sob o n° 156.370.266-53, residente e domiciliado em Brasília/DF, com
endereço comercial na Rua Senador Dantas nº 105 - 10º andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ - CEP 20031-923; e (vi) Denis dos Santos Morais, brasileiro,
divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 06511292-2 IFP/
RJ, inscrito no CPF sob nº 794.079.277-68, residente e domiciliado no Rio
de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Rua Senador Dantas nº 105 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-923, Rio de Janeiro/RJ,
Brasil. (1.3) Membros Suplentes: (i) Pedro Kiefer Braga, brasileiro, casado,
bancário, portador da carteira de identidade nº 2740518 expedida pelo SSP/
DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 027.782.029-43, residente e domiciliado
em Brasília/DF, com endereço comercial na SAUN Quadra 05, Lote B, Ed.
Banco do Brasil, 3º andar, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 71915-570, Brasil;
(ii) Felipe Monteiro Peres, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira
de identidade nº 35065199-1, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o n° 320.500.918-50, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com
endereço comercial Rua Alexandre Dumas, 1671, Térreo, Ala B, Chácara
Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04717-004, Brasil; (iii) Henrique Silva
Diniz, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade
nº 20955458-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n°
124.253.867-42, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço
comercial à Praça 22 de abril, nº 36, 5ª Centro, CEP 20021-370, Rio de
Janeiro/RJ, Brasil; (iv) Danilo Silveira, brasileiro, divorciado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade nº 10.500.057 SSP/SP, inscrito no CPF
sob nº 022.712.158-97, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com
endereço residencial na Rua Santa Clara, 15, apto. 601, Copacabana, CEP:
22041-011, Rio de Janeiro/RJ, Brasil; e como representantes da companhia,
os quais permanecem no cargo enquanto excercerem suas funções na
companhia, nos termos do artigo 3º, § 1º do Regimento Interno do Comitê
Financeiro, os membros a seguir: (v) Marcelo Gonçalves Farinha, brasileiro,
casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 12158241, expedida
pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 063.750.328-73, residente e domiciliado
em Brasília/DF, com endereço comercial na Rua Senador Dantas, nº 105, 10º
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-923; e (vi) Gabriel Gonçalves
do Vale Monteiro, brasileiro, solteiro com união estável, economista, portador
da carteira de identidade nº 20.056.896-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito
no CPF-MF sob o n° 109.880.677-81, residente e domiciliado em Niterói/J,
com endereço comercial na Rua Senador Dantas, nº 105, 10º andar, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-92. (2) Composição do Comitê Financeiro face ao deliberado no item (1), o Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização
S.A. ficará assim constituído: Membros Titulares: Lucas Leonardo Domingos
Teixeira (Coordenador); Eliezer Moises Sherique; Márcio de Moraes Palmeira;
Raphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia; Antonio Gustavo Matos do Vale;
Denis dos Santos Morais. Membros Suplentes: Pedro Kiefer Braga; Felipe
Monteiro Peres; Henrique Silva Diniz; Danilo Silveira; Marcelo Gonçalves
Farinha; Gabriel Goncalves do Vale Monteiro. (3) Emissão e Distribuição
- fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias quantas
necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. (4)
Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Pedro
Bramont - Presidente; Helio Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro;
Mansueto Facundo de Almeida Júnior - Conselheiro; Marcelo Pacheco
dos Guaranys - Conselheiro; Silvano Gianni - Conselheiro; Maria do
Carmo Nabuco de Almeida Braga - Conselheiro; Antonio Gustavo
Matos do Vale - Secretário. Homologada pela Portaria SUSEP/CGRAT
nº 629, de 19 de novembro de 2020 e o que consta do Processo SUSEP
nº 15414.612758/2020-52. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento
em 11/02/2021 sob o nº 00004015589. Protocolo: 00-2021/036663-0 em
10/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.
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Reversão em crédito de parte
investida por operadoras de saúde

Benefícios ao
comprar Ourocap
no mês do consumidor

G

estores de recursos humanos das
empresas aprenderam ao longo dos anos o
quanto é verdade a máxima
de que prevenir é melhor do
que remediar. Apesar disso,
os altos custos necessários
para oferecer atendimento
médico aos colaboradores
tornam praticamente inviável o investimento em
programas educativos ou
de gestão personalizada de
saúde, que evitem o surgimento ou o agravamento
de problemas na saúde da
equipe. A solução para esse
dilema começa a ser oferecida pela BTR, uma plataforma de gestão de benefícios corporativos que acaba
de entrar em operação no
Brasil.
A companhia tem como
um de seus principais diferenciais a importação do

conceito de cashback, comum no mercado de varejo
e de cartões. Desta forma,
parte dos recursos pagos
aos planos de saúde para
prover atendimento aos beneficiários é revertido em
créditos para que a empresa
contratante possa usar, sem
precisar pagar nenhum valor adicional, em iniciativas
variadas e complementares
a sua estratégia de saúde
corporativa. O Menu BTR
é composto por campanhas
de saúde sob medida, programas de atenção primária,
terapia online, telemedicina,
nutrição e atividade física
além de blitz da saúde e outras possibilidades.
A BTR foi criada pelo
economista Bruno Autran
e pelo engenheiro Eduardo Braga. Autran acumulou
experiências no segmento
financeiro, com passagens

pelo Banco Safra e UBS
Pactual. Em 2014, ele fundou a TBI Seguros, empresa que após se tornar
referência em qualidade de
atendimento em benefícios
empresariais foi vendida no
final do ano passado. Braga
se tornou head da área de
middle office do Banco Pactual, antes de vir a ser sócio da
TBI, em 2017.
Para responder a estas
necessidades, a companhia recém-criada oferece
a seus clientes um painel
inteligente (business intelligence – BI) que tem a
função de integrar e depurar em indicadores qualificados o que é importante
para cada empresa. “Esse
dashboard apresenta insights que resultam em planos de ação para melhorar
os resultados de sinistralidade e produtividade. Isso

permite o aproveitamento
estratégico do banco de
dados em prol da prevenção e ações contínuas”, diz
Autran.
Outra solução tecnológica criada pela empresa é um
sistema para automatização
de rotinas cadastrais e de
faturamento, permitindo
uma dupla filtragem, tanto
para verificação de colaboradores desligados quanto
para outras alterações ocasionadas a partir da política
de RH das empresas. “Essa
ferramenta agrega eficiência
ao chamado bate cadastral,
termo referente à conferência entre a base de cadastro
ativo da empresa e a fatura.
Com isso, a contratante evita pagar por serviços não
prestados e ganha tempo,
reduzindo processos operacionais manuais”, explica
Braga.

Refinanciamento de dívidas de
empresas e pessoas com a União
O Projeto de Lei 87/21,
que tramita na Câmara dos
Deputados, cria o Programa Excepcional de Regularização Tributária (Pert),
um novo parcelamento
de dívidas de empresas
e pessoas físicas com a
União. O texto se baseia
em um programa semelhante criado em 2017 (Lei
13.496/17) , mas com algumas diferenças, como o
maior número de modalidades de pagamento. A
adesão ao Pert ocorrerá
até o dia 31 de março de
2021 – as datas poderão
ser ajustadas quando da
análise da proposta pelos
deputados.
Poderão aderir ao programa pessoas físicas e
jurídicas, mesmo que em
recuperação judicial. A renegociação abrangerá todos os débitos de natureza
tributária e não tributária,
vencidos até 2020, inclusive

aqueles resultantes de parcelamentos anteriores.
O deferimento do pedido de adesão ao Pert
fica condicionado ao pagamento do valor à vista
ou da primeira prestação.
A adesão também implica
em confissão dos débitos e
desistência de recursos administrativos ou processos
contra a União.
A proposta, que tramita na Câmara dos Deputados, é do deputado Fausto
Pinato (PP-SP). Ele afirma
que a retomada da atividade
econômica provocada pela
pandemia vai depender de
apoio estatal, com políticas
voltadas à população e ao
setor empresarial.
“O Pert que sugerimos
tem o duplo objetivo de
auxiliar de imediato a arrecadação, além de diminuir
a pressão sobre o endividamento privado, incentivando a atividade empresarial,

o desenvolvimento produtivo e a retomada econômica”, disse Pinato.
De acordo com a agência
Câmara de Notícias, o projeto do deputado mantém
as linhas gerais da primeira
versão do Pert, com atualizações de datas, novas modalidades de pagamento e
descontos nas dívidas com
a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), mesmo
para os grandes devedores
(contribuintes com débitos superiores a R$ 15 milhões), algo vetado no Pert
original.
Um dos pontos da primeira versão foi mantido:
a possibilidade de uso de
prejuízo fiscal e base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) para pagar os débitos, medida que beneficia
empresas tributadas pelo
lucro real.

Modalidades
O projeto prevê cinco as
modalidades de pagamento de dívidas junto à Receita e três junto à PGFN,
com entradas, descontos e
prazos diferentes. No caso
do refinanciamento com a
PGFN, há ainda a possibilidade de entrega de imóveis
para quitar os débitos, regra
permitida pela legislação tributária.
As prestações mensais
seguem o que já prevê a Lei
do Pert: valor mínimo de
R$ 200 para devedor pessoa
física e de R$ 1.000 para as
pessoas jurídicas, com correção mensal pela taxa Selic
mais 1%.
O texto traz regras para exclusão do programa,
como deixar de quitar três
parcelas sucessivas. Uma
vez fora, a cobrança será retomada pelo órgão responsável (Receita ou PGFN).

Qualicorp doa R$ 100 mil para auxílio a Manaus
A Qualicorp, administradora de planos de saúde
coletivos, doou R$ 100 mil
para a campanha #SOSManaus. A contribuição
foi feita à ONG Parceiros
Brilhantes, uma das instituições idealizadoras do projeto, e tem como objetivo
auxiliar a capital do Amazonas frente à crise gerada
pela Covid-19.
Desde janeiro deste
ano, a #SOSManaus tem
arrecadado recursos para
a compra de cilindros de
oxigênio, medicamentos
e demais insumos necessários para o tratamento
de pacientes graves. “Temos como compromisso
a saúde e o bem-estar de

milhões de brasileiros e sabemos da importância que
a iniciativa privada tem no
combate à pandemia. Por
isso, continuamos trabalhando para ajudar aqueles
que mais precisam”, afirma Bruno Blatt, CEO da
Qualicorp.
Para Mayara Brilhante,
diretora executiva da ONG
Parceiros Brilhantes, o momento é de solidariedade.
“Para nós é muito importante receber apoio e confiança de empresas sérias
em nosso instituto. Tudo
o que fazemos é de forma
transparente, dando essa
resposta aos nossos parceiros e doadores”, reforça.
A iniciativa integra um

conjunto de ações adotadas
pela Quali com foco na responsabilidade social. Desde
o início da pandemia, a administradora destinou cerca
de R$ 16 milhões em iniciativas de apoio à luta contra
a Covid-19.
A empresa participou de
dois consórcios que viabilizaram a construção e reforma de cerca de 345 leitos na
Santa Casa de Misericórdia,
em São Paulo, e também
no Hospital de Campanha Parque dos Atletas, no
Rio de Janeiro. Além disso,
doou 3 mil litros de álcool
em gel para comunidades
vulneráveis nos respectivos
estados. “Precisamos ser
solidários e assumir o com-

promisso de ajudar aqueles
que mais precisam. A união
de esforços público-privado
é essencial”, afirma Blatt.
.
Superintendentes
André Vieira, jornalista
com 30 anos de experiência,
assumiu a Superintendência
de Comunicação Corporativa. Graduado pela Universidade do Vale do Sinos (Unisinos), com especialização
em Jornalismo Aplicado
pela Fundação Casper Líbero. Ele atuou como diretor
de Comunicação Corporativa da Braskem e acumula
passagens pelas redações
de diversos veículos de imprensa.

Até o fim do mês, o consumidor terá um estímulo a
mais para planejar as finanças, com chance de premiação em sorteios. A Brasilcap,
empresa de capitalização da
BB Seguros, no espírito do
mês do consumidor, oferece condições diferenciadas
na compra do Ourocap de
pagamento único (PU). A
campanha traz benefícios
aos clientes pessoas físicas
que comprarem títulos PU
até o próximo dia.
Para cada R$ 3 mil em
títulos Ourocap PU 36 ou
PU 48 comprados durante a
promoção, o cliente ganhará
500 pontos Livelo (programa onde as compras voltam
em forma de recompensas).
Se a compra for realizada
com cartão de crédito BB
da bandeira Elo, os pontos
dobram. Ou seja, ele passa
a ganhar 1 mil pontos Livelo. Além da programação financeira, o cliente concorre
a mais de 800 prêmios por
ano, com chance de conquistar o maior prêmio da
capitalização no Brasil: até
R$ 25 milhões.
“Estamos,
constantemente, buscando alternativas que encantem nossos
clientes e o benefício de
pontos Livelo é sempre
muito bem percebido pelos
consumidores, que depois

podem trocar esses pontos
por diversos itens do catálogo, como eletrônicos, eletrodomésticos, itens de moda, esporte, entre outros.
O atrativo especial é válido
até o fim deste mês e é mais
um incentivo para guardar
dinheiro e ainda concorrer
a prêmios que possam antecipar a realização de algum
objetivo de vida”, afirma o
Superintendente Comercial,
de Comunicação e Sustentabilidade da empresa, Elder Castro.
A promoção é válida nas
agências, site e app do BB,
nos terminais de autoatendimento ou central de relacionamento. O cliente pode
comprar seu título através
de débito, cartão de crédito ou poupança, desde que
a compra seja confirmada
até 20 de abril. Há um limite
de até 50 mil pontos Livelo
por CPF.
Desde 1995, a Brasilcap é
referência em capitalização
e já sorteou mais de R$ 2,3
bilhões para 665.543 títulos.
Só em 2020 foram distribuídos cerca de R$ 80 milhões em prêmios. Nestes
25 anos, aproximadamente 13,8 milhões de clientes
conseguiram realizar seus
planos com a ajuda dos títulos de capitalização da
empresa.

Via Direta Corretora de
Seguros: 25 anos de atuação
Todo negócio requer planejamento, execução nas
ações planejadas e acima de
tudo, qualificação profissional dos colaboradores e dos
gestores em atuação, com
foco nos planos e metas. A
Via Direta Corretora de Seguros iniciou suas atividades
em 1996, focada no seguro
de automóvel, através de
grandes parcerias com redes de concessionárias em
São Paulo. Logo no início,
a comercialização das apólices teve um grande salto e o
trabalho expandiu para outras localidades como Belo
Horizonte (MG), Salvador
(BA), Pindamonhangaba e
São José dos Campos. Em
todo esse tempo, a corretora auxiliou mais de 100 mil
segurados e segue investindo em pessoas e processos
para atender seus clientes
com excelência.
De acordo com o CEO
da Via Direta, Jefferson
Floriano, a história da empresa inicia no atendimento
a grandes redes de concessionárias e com o decorrer do tempo, introduz a
comercialização do seguro
de automóvel no ambiente
online, focando em gestão
integrada, soluções digitais
e na qualificação dos seus
colaboradores.
“A Via direta nasceu em
1996, e na época eu ainda
estava na Fiat Automóveis,
e me desliguei logo em seguida. Em 1997, iniciamos
em uma grande rede de
concessionárias que tinha
como necessidade atender

ao público que comprava
seus carros e que precisava
de uma corretora estruturada para atendê-los. Essa
rede de concessionárias tinha vinte unidades, a maioria entre a Zona Sul de São
Paulo, uma em Santo André
e uma em Guarulhos. Depois ela abriu em Salvador e
Belo Horizonte. Nós fomos
junto com eles e abrimos filiais nesses dois estados. Em
2018, entramos no segmento online, aí comecei a reduzir essas parcerias, já tinha
me concentrado só em São
Paulo e ainda mantive até o
final de 2020, uma participação pequena nesse tipo
de venda. Resolvi então não
continuar com as concessionárias, porque esse canal
já não era mais atrativo, o
custo ficou muito alto e a
conversão, baixa. Continuei
apostando forte no online e
posso afirmar que estamos
indo muito bem, crescendo
continuamente. E estamos
expandindo também em
outros segmentos, temos
uma boa carteira em Ramos
Elementares e já estruturamos a comercialização do
Saúde no online”, explicou.
A corretora também possui uma infinidade de seguros em outros ramos. Os segurados contam não só com
o seguro de Automóvel, mas
também com Seguro para
Moto, Residencial, Vida, Saúde, Odonto, Garantia Contratual, Empresarial, Condomínios,
Equipamentos
Portáteis, Viagem, Responsabilidade Civil e Eventos.
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Três perguntas: presidente de
estatal brasileira, profissão perigo

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CANOA QUEBRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS.
CNPJ: 08.543.594/0001-99, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS,
através do processo n° 14/200.012/2020, Licença Ambiental para projeto
de construção de grupamento residencial multifamiliar, localizado na Avenida Rosauro Estelita n° 35 – Barra da Tijuca.

Por Jorge Priori

E

m janeiro, Wilson
Ferreira Junior, presidente da Eletrobras desde
julho de 2016, apresentou
sua carta de renúncia. Em
fevereiro, o presidente
Bolsonaro comunicou que
não indicaria Roberto Castello Branco para um novo
mandato de dois anos à
frente da Petrobras, empresa que comandava desde
2019. Agora em março,
foi a vez de André Guilherme Brandão renunciar
à presidência do Banco do
Brasil, cargo que ocupava
desde setembro de 2020,
quando substituiu Rubem
Novaes à frente do banco.
Nos três primeiros meses
de 2021, três mudanças
significativas no comando
de três importantes estatais
brasileiras.
Para entendermos melhor esse processo, conversamos com Ilan Arbetman,
analista de Research da
Ativa Investimentos, sobre
o que está acontecendo, sua
opinião sobre os processos
de substituição dos presidentes e se essas movimentações indicam o abandono
da pauta liberal por parte
do governo do presidente
Jair Bolsonaro.
No dia 24 de janeiro,
a Eletrobras comunicou
a renúncia do seu presidente Wilson Ferreira
Junior. No dia 19 de fevereiro, o presidente Jair
Bolsonaro comunicou
a substituição de Roberto Castello Branco na

presidência da Petrobras.
No dia 18 de março André Guilherme Brandão
entregou a sua renúncia
à presidência do Banco
do Brasil. O que está
acontecendo?
Na minha opinião, é
um desalinhamento entre
o acionista majoritário, o
governo, e as altas gestões
das empresas estatais e seus
objetivos à frente delas.
Isso ficou claro nesses
três casos. Nos casos da
Eletrobras e do Banco do
Brasil, os presidentes se
anteciparam e anunciaram
as suas saídas. O caso da
Petrobras foi diferente. O
governo se manifestou pela
não renovação do mandato
de dois anos do presidente
Roberto Castello Branco,
apresentando ao comitê
de pessoas da companhia
o nome de Joaquim Silva
e Luna para substitui-lo.
O comitê já se manifestou
positivamente, e em breve
o conselho de administração apreciará seu nome.
Como você tem visto
os processos de substituição desses presidentes?
As substituições têm
se dado de formas bem
diferentes. Na Eletrobras
foi escolhida uma empresa
de consultoria para levantamento dos nomes mais
indicados ao cargo para
escolha do governo. Esse
processo foi iniciado no
final de janeiro e segue sem
um nome definido. Podemos ter alguma novidade

CONDOMÍNIO BOULEVARD RIO SHOPPING
CNPJ: 04.814.282/0001-11
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
CONDOMÍNIO BOULEVARD RIO SHOPPING torna público que recebeu
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a OUTORGA DE DIREITO DE
USO DE RECURSOS HÍDRICOS OUT nº IN051932, com validade até 25 de
fevereiro de 2026, que a autoriza para a extração de água bruta em 2
(dois) poços tubulares, com a finalidade de uso para limpeza de dependências e outros usos (válvulas de descarga em sanitários; resfriamento
de máquinas), Região Hidrográfica V - Baía de Guanabara, na quantidade e sob as condições constantes deste documento, sujeito à cobrança,
na forma prevista na Lei Estadual nº 4.247/03, em consonância com o §
1º do art. 27 da Lei Estadual nº 3.239/99, na RUA BARÃO DE SÃO
FRANCISCO, 236 - ANDARAÍ, município RIO DE JANEIRO. Número
CNARH: 33.0.0304205/30; EXTRAÇÃO: Poço 1, Código da Interferência: 1125566, Vazão máxima instantânea: 2,04 m³/h, Vazão média: 2,04
m³/h, Volume máximo diário: 20,40 m³, Tempo: 10 h/d, Período: 30 d/mês,
Coordenadas geográficas: Lat. 22°55’10,85'’ S e Long. 43°14’58,93'’ O,
Datum: Sirgas 2000; EXTRAÇÃO: Poço 2, Código da Interferência:
1087592, Vazão máxima instantânea: 1,98 m³/h, Vazão média: 1,98 m³/h,
Volume máximo diário: 19,80 m³, Tempo: 10 h/d, Período: 30 d/mês, Coordenadas geográficas: Lat. 22°55’9,70'’ S e Long. 43°14’58,93'’ O, Datum:
Sirgas 2000, Lançamento: Rede pública de esgotos - 32,34 m³/dia.
Processo nº E-07/002.17847/2013.
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 14 de outubro
de 2020. (Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com o
disposto no parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76). 1. Local, Data
e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador Dantas nº 105,
10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 14 de outubro de 2020, 15h,
nos termos do parágrafo 3º, do art. 1º da Instrução Normativa DREI nº 79,
de 14 de abril de 2020. A Assembleia Geral Extraordinária ocorreu de forma
exclusivamente digital, com a participação e votação por meio do envio
prévio do boletim de voto a distância, nos termos do parágrafo 2º do art. 1º
da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: 2. Mesa: Presidente - Pedro Bramont;
Secretário – Gustavo de Brito Pinto Leite. 3. Presença e “Quorum”:
Presentes os acionistas representando 98,74% do capital social votante,
conforme votos manifestados via boletins de voto a distância, e Lista de
Presença consolidada ao final desta Ata, nos termos do art. 5º, II da Instrução
Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, constatando-se, dessa
forma, a existência de “quorum” para a deliberação que consta da Ordem
do Dia, conforme disposto no art. 125 da Lei 6.404/76. 4. Convocação:
Edital de convocação, publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro” e no jornal “Monitor Mercantil”, nos dias 05, 06 e 07 de outubro de
2020. 5. Ordem do Dia: Eleição de Membro do Conselho Fiscal Suplente.
6. Em seguida foi votada e aprovada, por unanimidade, pelos acionistas
presentes, em consonância com a Ordem do Dia e com a abstenção dos
legalmente impedidos, quando cabível, a deliberação adiante transcrita.
7. Deliberação aprovada por unanimidade: 7.1. A eleição de membro
suplente do Conselho Fiscal, com mandato a expirar na Assembleia Geral
Ordinária do ano de 2021, Sr. Cristiano Leonel Correa, brasileiro, solteiro,
bancário, titular da carteira de identidade nº M6807293, expedida pelo SSP/
MG, inscrito no CPF sob o nº 026.473.916-70, residente e domiciliado em
Brasília/DF, com endereço no Condomínio Belvedere Green 23-06, Jardim
Botânico, Brasília/DF, CEP.: 71.680-380. 7.2. Composição do Conselho
Fiscal - face à deliberação supra, ficará o referido colegiado da Brasilcap
Capitalização S.A. assim constituído: Membros Efetivos: Marcelo Sampaio
Cunha Filho; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro; Márcio Santiago
Câmara; Albérico Machado Mascarenhas. Membros Suplentes: Alexandre
Ribeiro Barbosa; Cristiano Leonel Correa; Marcos Celio Santos Nogueira;
Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky. 7.3. O membro ora eleito declara
que preenche os requisitos estabelecidos no artigo 162 da Lei 6.404/76,
bem como as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. 7.4.
A remuneração mensal dos membros titulares do Conselho Fiscal, para o
exercício de 2020/2021, foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária realizada
em 31/07/2020, conforme disposto no parágrafo 3º do art. 162, da Lei 6.404/76.
8. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da sociedade os
boletins de votos a distância válidos. 9. Emissão e Distribuição: Fica o
Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias
ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. 10. Encerramento:
nada mais havendo a tratar, o Secretário declara expressamente que
Assembleia atendeu todos os requisitos para sua realização, especialmente
os previstos na legislação vigente. Foi encerrada, lavrada e aprovada esta
Ata. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020. Pedro Bramont - Presidente;
Gustavo de Brito Pinto Leite - Secretário. BB Seguros Participações
S.A. - Erik da Costa Breyer e Pedro Bramont - Administradores; Icatu
Seguros S.A. - Gustavo de Brito Pinto Leite e Carolina Carvalho
Lutterbach - Advogados e Procuradores; Companhia de Seguros Aliança
da Bahia - Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky e Rodrigo Ribeiro
Accioly - Administradores. Homologada pela Portaria SUSEP/CGRAT nº
676 de 22 de dezembro de 2020 e o que consta do Processo SUSEP nº
15414.616346/2020-91. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento
em 24/02/2021 sob o nº 00004021163. Protocolo: 00-2021/036535-8 em
10/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

até o final dessa semana.
Enquanto isso, Elvira
Cavalcanti Presta, CFO da
companhia, está respondendo pela empresa. Isso
não aconteceu na Petrobras, onde nós tivemos um
clima mais enigmático, com
o próprio presidente dizendo que haveria surpresas na
companhia, sem especificar
quais seriam. O comunicado da não continuidade do
presidente Castello Branco
foi feito numa sexta-feira,
após o encerramento do
mercado (19/2/2021).
Esse processo já estava
definido, com o governo
já tendo o nome de Silva e
Luna como substituto.
Quanto ao Banco do
Brasil, eu vejo semelhanças
com os dois processos.
Da mesma forma que na
Eletrobras, foi o próprio
presidente do Banco do
Brasil que solicitou a sua
renúncia, não ficando claro
se o governo já estava
trabalhando o nome do
seu substituto. Cabe lembrar que as rusgas entre
Brandão e o Executivo já
vinham desde janeiro. Ou
seja, houve tempo para que
se pensasse num substituto.
E da mesma forma que na
Petrobras, o governo agiu
rápido, e assim que foi entregue a carta de renúncia, já
indicou o nome de Fausto
Ribeiro, atual presidente
da BB Consórcios, para a
presidência da estatal.
Essas movimentações
indicam o abandono da

agenda liberal por parte
do Governo Bolsonaro?
Para analisarmos se há
um abandono da agenda
liberal, nós temos que
trazer um efeito de causa
e consequência. Eu não
vejo o abandono da pauta
liberal como uma causa, e
sim como uma consequência. Não houve um abandono premeditado, mas a
ocorrência de uma difícil
conjuntura macroeconômica, que juntou a pandemia
com o enfraquecimento
da renda da população, em
especial da parcela mais
humilde, acompanhada por
uma inflação em alta que
teve como consequência
um aumento dos juros por
parte do Banco Central.
Diante da inflação e da
pandemia que estamos
enfrentando, houve uma
pressão muito grande para
que o governo agisse de
forma diferente do que
ele fez, por exemplo, no
começo do mandato em
2019. Isso teve como
reflexo a realização das
mudanças que o governo
promoveu nas estatais. Não
houve uma clara e manifesta vontade de mudar
a agenda liberal, mas a
necessidade de se ajustar as
prioridades em conformidade com o quadro atual.
Sendo direto, o governo
não deixou de ser liberal,
mas tomou medidas que
no curto prazo vão contra
uma postura liberal pela
necessidade de se ajustar ao
panorama vigente.

PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DO APOSENTADO DA VALE
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições e na
forma do art. 18 e 19 do Estatuto, convoca à todos os associados para a
Assembleia Geral Ordinária, à ser realizada no dia 15 de abril de 2021, às
09:00h, em primeira convocação, e às 09:30h em segunda convocação, na
sala de reuniões situada à Av. Presidente Vargas, 3131, 6º andar, salas 605
e 606, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ para deliberarem sobre a eleição
do membro da Diretoria Executiva ante a vacância do cargo e reforma do
Estatuto do PASA.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2021
Marcio Antonio Labruna
Presidente do Conselho Deliberativo

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
CNPJ: 10.319.900/0002-30
CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A torna público que recebeu do Instituto
Estadual do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB004553, Esta averbação
da Licença de Operação (LO IN035070) foi emitida por decisão do Conselho
Diretor em sua 565ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental, realizada
em 24.02.2021, por força do art.8º, inc V, c/c art. 14, inc III, do Decreto Estadual
nº 46.619 de 2.4.2019; I-Fica alterado o objeto para: Aterro sanitário
(até 10.400t/d) em área com 899.215,11m², pertencentes ao subaterro 1 e as fases
1A, 1B1, 2A1 e 2A2 do subaterro 3, para disposição de resíduos classe II de origem
residencial, comercial e industrial; Estação de Tratamento de Chorume (primário,
secundário, terciário) e Estação de Tratamento de Chorume por osmose reversa;
linha de recalque; oficina e ponto de abastecimento de veículos e de equipamento,
sistema para captação e queima de biogás constituído por seis sopradores
centrífugos e quatro queimadores; II-Ficam incluídas as seguintes condições
de validade: 52, 53; na ESTRADA SANTA ROSA, S/N - PIRANEMA, município
SEROPÉDICA. Processo nº E-07/501433/2011.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 26 de junho de 2020.
ATA Nº 19/2020 - Local, Data e Hora: reunião realizada de forma virtual,
por meio de videoconferência, no dia vinte e seis de junho de 2020, às 17h,
conforme previsão do parágrafo único do artigo 24 do Regimento Interno do
Conselho de Administração. Presenças: presentes os membros titulares do
Conselho de Administração, os Srs. Bernardo de Azevedo da Silva Rothe,
Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto Facundo de Almeida Júnior,
Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e o membro suplente,
Sr. Alexandre Petrone Vilardi. Como secretário da reunião o Presidente
da companhia, Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale. Pauta: (1) Renúncia
de Membro do Comitê de Auditoria – o Presidente do Conselho deu
conhecimento aos Conselheiros do pedido de renúncia do Sr. Ilenor Elemar
Zingler ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da companhia, eleito na
reunião desse Conselho em 31/03/2020, com mandato de 01 (um) ano. O
pedido de renúncia foi recepcionado na Companhia no dia 26/06/2020. (2)
Eleição do Membro do Comitê de Auditoria da Brasilcap - o Conselho
de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição em complementação
de mandato que se encerrará em 31/03/2021, como membro do Comitê de
Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A., Sr. Rafael Augusto Sperendio,
brasileiro, casado, graduado em Ciências da Computação MBA em Finanças
MBA em Engenharia Financeira Mestre em Finanças Globais, portador da
carteira de identidade nº 00343667058, emitida pelo SSP/SP, inscrito no
CPF sob o n° 320.788.058-40, residente e domiciliado em São Paulo/SP,
com endereço comercial na Rua Alexandre Dumas, 1671, Prédio Brasilprev,
Térreo, Chácara Santo Antonio, CEP 04717-004, São Paulo-SP; e (2)
Composição do Comitê de Auditoria - face ao deliberado no item (2), o
Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A. ficará assim constituído:
NOME/CARGO: Rafael Augusto Sperendio - Membro - Coordenador; José
Fiel Faria Loureiro - Membro; Maurício Nogueira - Membro. (3) Moção de
agradecimentos - o Presidente do Conselho e os demais Conselheiros
solicitaram registro de louvor e agradecimento ao Sr. Ilenor Elemar Zingler
pelo desempenho apresentado no curso de sua atuação como Coordenador
do Comitê de Auditoria. (4) Emissão e Distribuição - fica o Secretário
autorizado a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel
cumprimento das disposições legais em vigor. (5) Encerramento - nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Bernardo De Azevedo Silva
Rothe - Presidente; Helio Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro;
Mansueto Facundo de Almeida Júnior - Conselheiro; Marcelo Pacheco
dos Guaranys - Conselheiro; Silvano Gianni - Conselheiro; Alexandre
Petrone Vilardi - Conselheiro Suplente; Antonio Gustavo Matos do Vale
- Secretário. Homologada pela Portaria SUSEP/CGRAT nº 487 de 17 de
agosto de 2020 e o que consta do Processo SUSEP nº 15414.609748/202030. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento em 12/02/2021 sob o nº
00004015878. Protocolo: 00-2021/036227-8 em 10/02/2021. Bernardo Feijó
Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ/MF Nº 36.113.876/0001-91 / NIRE 33.3.0027387-5 JUCERJA
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020
Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do Estado do
Rio de Janeiro, à Av. das Américas, n.º 3434 – Bloco 07 – Sala 201 – Barra da Tijuca.
Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE: Em relação à sua subsidiária OT PAGAMENTOS
S.A., aprovada: (1) ratificação do aumento de capital já realizado, no montante de
R$ 100.000,00, mediante a emissão de 10.000 ações ordinárias, no valor unitário de
R$10,00, subscritas e integralizadas em dinheiro em 01/09/2020; e (2) instrução de
voto aos Diretores da Companhia para aprovar na AGE de 10/11/2020, novo aumento
de capital no valor de R$ 3.000.000,00, a ser subscrito e integralizado em moeda
corrente, até 31/12/2020, bem como a alteração do estatuto social, face ao aumento
de capital. Arquivada na JUCERJA em 16/11/2020 sob o n.º 00003968814, Sec.
Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede
social da Companhia.

SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 - NIRE 33.3.0032649-9
Extrato da Ata de AGE em 15/01/21
1. Data, Hora e Local: Realizada em 15/01/21, às 11:00h, na sede social
da Cia., na Av. Rio Branco nº 1, Sala 607, Centro/RJ. 2. Convocação e
Presença: Cumpridas as formalidades de convocação, registrou-se a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia. 3.
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Gabriel Gonçalves
Ratton, que convidou a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto,
para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação da
transferência do endereço da sede da Cia. com a consequente alteração do
Art. 2º do Estatuto Social da Cia.; e (ii) a consolidação do estatuto social da
Cia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (I)
Alterar a sede da Cia. da Av. Rio Branco nº 1, 6º andar, sala 607, Centro/RJ,
CEP 20090-003, para Praia de Botafogo nº 228, sala 1201 (parte), Edifício
Argentina, Botafogo/RJ, CEP 22250-906; (II) Ratificar e consolidar que a
redação do Art. 2º do Estatuto Social da Cia., em razão da deliberação
acima, vigorará da seguinte forma: Art. 2º - A Cia. tem a sede de sua
administração e seu foro jurídico na Cidade do RJ, Estado do RJ, Brasil, na
Praia de Botafogo nº 228, sala 1201 (parte), Edifício Argentina, Botafogo,
CEP 22250-906. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada
a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. RJ, 15/01/21. Mesa: João
Gabriel Gonçalves Ratton - Presidente, Arnaldo de Mesquita Bittencourt
Neto - Secretário; Terna Plus S.r.l. - (pp. João Gabriel Gonçalves Ratton);
Terna Chile S.p.A. - (pp. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto). Jucerja em
19/01/21 sob o nº 4000392. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 18 de março de 2020.
ATA Nº 011/2020 - Local, Data e Hora: reunião realizada virtualmente, por
meio do Portal de Governança Corporativa da companhia, no dia dezoito
de março de 2020, às 12h, conforme previsão do artigo 24 do Regimento
Interno do Conselho de Administração. Presenças: presentes os membros
titulares do Conselho de Administração, os Srs. Bernardo de Azevedo da
Silva Rothe, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto Facundo de
Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e a Sra.
Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como secretário da reunião o
Presidente da companhia, Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale. Pauta: (1)
Renúncia de membro do Comitê de Auditoria – o Presidente do Conselho
deu conhecimento aos Conselheiros do pedido de renúncia do Sr. Nilson
Martiniano Moreira ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da companhia,
eleito na reunião desse Conselho em 29/03/2019, com mandato até a
Assembleia Geral Ordinária de 2020. O pedido de renúncia foi recepcionado
na Companhia no dia 11/03/2020. (2) Composição do Comitê de Auditoria face ao exposto no item 1, fica o Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização
S.A. assim constituído: NOME/CARGO: Ilenor Elemar Zingler - Membro Coordenador; VAGO - Membro; José Fiel Faria Loureiro - Membro. (3) Moção
de Agradecimentos - o Presidente do Conselho e os demais Conselheiros
solicitaram registro de louvor e agradecimento ao Sr. Nislon Martiniano Moreira
pelo desempenho apresentado no curso de sua atuação como membro do
Comitê de Auditoria. (4) Emissão e Distribuição - fica o Secretário autorizado
a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das
disposições legais em vigor. (5) Encerramento - nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião. Bernardo de Azevedo Silva Rothe - Presidente;
Helio Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro; Mansueto Facundo
de Almeida Júnior - Conselheiro; Marcelo Pacheco dos Guaranys Conselheiro; Silvano Gianni - Conselheiro; Maria do Carmo Nabuco de
Almeida Braga - Conselheira; Antonio Gustavo Matos do Vale - Secretário.
Homologada pela SUSEP conforme Ofício Eletrônico nº 92/2020/CGRAT/
DIR1/SUSEP, protocolado em 13/03/2020 e o que consta do Processo SUSEP
nº 15414.604150/2020-54. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento
em 12/02/2021 sob o nº 00004015750. Protocolo: 00-2021/035825-4 em
10/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 09 de janeiro de 2020.
ATA Nº 03/2020 - Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente,
por meio do portal de governança corporativa da companhia, no dia 09
de janeiro de 2020, às 19h, conforme prerrogativa do artigo 24, parágrafo
único do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças:
presentes os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs.
Bernardo de Azevedo da Silva Rothe, Helio Oliveira Portocarrero de Castro,
Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys,
Silvano Gianni e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como
secretário da reunião, o Presidente da companhia, Sr. Antonio Gustavo
Matos do Vale. Pauta: (1) Renúncia Membro Suplente do Conselho
de Administração - o Presidente do Conselho deu conhecimento aos
conselheiros do pedido de renúncia do Sr. Miguel Ragone de Mattos ao
cargo de membro suplente do Conselho de Administração, eleito na reunião
desse Conselho em 11/05/2018, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2020. A renúncia foi apresentada à companhia nesta data.
(2) Composição do Conselho de Administração – face ao exposto no
item 1, fica o Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S.A.
assim constituído: Membros Titulares: Bernardo de Azevedo Silva Rothe
(Presidente); Marcelo Pacheco dos Guaranys; Helio Oliveira Portocarrero
de Castro; Mansueto Facundo de Almeida Júnior; Maria do Carmo Nabuco
de Almeida Braga; Silvano Gianni. Membros Suplentes: Leonardo Silva de
Loyola Reis; Mariangela Fialek; Marcos Renato Coltri; VAGO; Alexandre
Petrone Vilardi; José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho. (3) Moção
de Agradecimentos - o Presidente do Conselho e os demais Conselheiros
solicitaram registro de louvor e agradecimento ao Sr. Miguel Ragone de
Mattos pelo desempenho apresentado no curso de sua atuação como
membro desse Conselho. (4) Emissão e Distribuição – fica o Secretário
autorizado a emitir e a distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel
cumprimento das disposições legais em vigor. (5) Encerramento – nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Bernardo de Azevedo Silva
Rothe - Presidente; Helio Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro;
Mansueto Facundo de Almeida Júnior - Conselheiro; Marcelo Pacheco
dos Guaranys - Conselheiro; Silvano Gianni - Conselheiro; Maria do
Carmo Nabuco de Almeida Braga - Conselheira; Antonio Gustavo Matos
do Vale - Secretário. Homologada pela SUSEP conforme Ofício Eletrônico
nº 14/2020/SUSEP/DIR1/CGRAT, protocolado em 10/01/2020 e o que
consta do Processo SUSEP nº 15414.600737/2020-94. CERTIDÃO: Jucerja
- Certifico o arquivamento em 10/02/2021 sob o nº 00004014126. Protocolo:
00-2021/035456-9 em 09/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger Secretário-Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL REGIONAL DE BANGU
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação SUMÁRIA, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
MINAS GERAIS em face de MARCO ANTONIO LEAL,
processo nº 0002472-13.1998.8.19-0204, na forma abaixo:
O Dr. ALTINO JOSÉ XAVIER BEIRÃO, Juiz da Vara acima, FAZ SABER
por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a MARCO ANTONIO LEAL, que em 05/4/21, às 12:00
hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme
art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 07/4/21, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 §
único do NCPC, o imóvel registrado no 4º RGI, matrícula nº 62706,
Rua Raul Azevedo nº 39 apto 206 – Jabour – Senador Camará - RJ,
avaliado as fls. 322 em 01/4/19, por R$ 100.000,00. Condições
Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro
e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência
contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade,
em 24/3/21. Eu, Lara Cristina Andrade Chavarri Gomes, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ALTINO JOSÉ XAVIER
BEIRÃO, Juiz de Direito.
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Vale envia relatório financeiro à SEC

Cade analisa conceitos
de dominância e
poder de mercado

Exigência é para todas as empresas com ações negociadas no país

A

mineradora Vale
emitiu à Comissão
de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC
(Securities and Exchange Commission), relatório
anual do ano passado referente ao exercício encerrado em: 31 de dezembro de
2020. O documento deve
ser apresentado anualmente
por todas as empresas estrangeiras com ações negociadas nas bolsas de valores
nos EUA.
No caso da mineradora, o conteúdo fornece um
panorama de cada um dos
negócios da mineradora,
apresentando os resultados
financeiros e operacionais,
fatores de risco e o andamento dos investimentos e
projetos da Vale.
O documento foi registrado junto à Comissão de
Valores Mobiliários dos Estados Unidos na terça-feira
(23) de março de 2021 Os
dados podem ser visualizados no link: http://www.
vale.com/brasil/PT/inves-

tors/information-market/
annual-reports/20f/Paginas/default.aspx.
Em todo ano 2020, a Vale teve lucro de US$ 4,88 bilhões, número veio abaixo
da média das projeções dos
analistas compiladas pela
Refinitiv, que apontavam
para um resultado positivo
de US$ 6,56 bilhões. No
quarto trimestre, divulgado
em fevereiro último, a mineradora reportou lucro de
US$ 739 milhões.
De acordo com a empresa, o lucro no 4º tri veio
abaixo dos US$ 2,17 bilhões
do terceiro trimestre por
conta das maiores despesas
relacionadas à tragédia de
Brumadinho (MG), seguindo o acordo global para reparação de Brumadinho, e
encargos com impairments
(custo por redução no valor
recuperável de um ativo),
principalmente em ativos
de carvão e níquel.
Já o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações (Ebi-

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da BRASILCAP
CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 25 de setembro de 2020. ATA Nº
27/2020 - Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador Dantas
nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 25 de setembro de 2020,
às 10h30, nos termos do artigo 1º, § 3º da Instrução Normativa do DREI nº
79 de 14 de abril de 2020. A reunião ocorreu de forma exclusivamente digital,
tendo sida permitida a participação por meio da plataforma digital com acesso
individual concedido aos membros, nos termos da regulamentação contida
na Instrução Normativa do DREI nº 79 de 14 de abril de 2020. Presenças:
participaram os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs.
Pedro Bramont, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto Facundo de
Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e o membro
suplente, o Sr. Alexandre Petrone Vilardi. Participaram da reunião ainda os
dirigentes da companhia, os Srs. Antonio Gustavo Matos do Vale - Presidente,
Marcelo Goncalves Farinha e Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz
Filho - Diretores. Como secretário da reunião o Presidente da companhia, Sr.
Antonio Gustavo Matos do Vale. Pauta: (1) Eleição de Membro do Conselho
de Administração - conforme previsão do parágrafo único do artigo 17 do
Estatuto Social da companhia, o Conselho de Administração decidiu, por
unanimidade, eleger, em complementação de mandato, ou seja, até a
Assembleia Geral Ordinária de 2023, como membro suplente do Conselho
de Administração, o Sr. Julio Cesar Rodrigues da Silva, brasileiro, casado,
bancário, portador da carteira de identidade nº 52895699-1 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o n° 424.473.131-87, residente e domiciliado em Ribeirão Preto/
SP, com endereço residencial na Rua Marechal Deodoro, 795, 21. (1.1) o
conselheiro nomeado declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça
da prática de atos mercantis, encontrando-se, portanto, livre e desimpedido
para ocupar cargo da administração de sociedades comerciais, em observância
ao disposto no parágrafo 1º do artigo 147, da Lei 6.404/76, atualizada com a
Lei nº 10.303/2001. (1.2) o conselheiro nomeado declara, ainda, que preenche
as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. (2) Confirmação
da Composição do Conselho de Administração - face ao deliberado no
item (1), fica o Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S.A.
assim constituído: Membros Efetivos: Pedro Bramont (Presidente); Helio
Oliveira Portocarrero de Castro; Marcelo Pacheco dos Guaranys; Mansueto
Facundo de Almeida Júnior; Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga;
Silvano Gianni. Membros Suplentes: Leonardo Silva de Loyola Reis; Julio
Cesar Rodrigues da Silva; Mariangela Fialek; Reinaldo Kazufumi Yokoyama;
Alexandre Petrone Vilardi; José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho. (3)
Renúncia de Membro do Comitê Financeiro – o Presidente do Conselho
deu conhecimento aos Conselheiros do pedido de renúncia, recepcionado
pela companhia em 10/09/2020, do Sr. Raphael Gonçalves Tourinho Fraga
Maia ao cargo de membro titular do Comitê Financeiro da companhia, o qual
havia sido reeleito na reunião desse Conselho em 07/08/2020, com mandato
até Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023. (4) Eleição de Membro do
Comitê Financeiro – conforme previsão do parágrafo único do artigo 29 do
Estatuto Social da companhia, e artigo 3º do Regimento Interno do Comitê
Financeiro, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição
como membro titular do Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A.,
em complementação de mandato que se encerrará até Assembleia Geral
Ordinária do ano de 2023, do Sr. Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky,
brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1.036.06890, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF-MF sob o nº 559.078.735-15,
residente e domiciliado em Salvador - BA, com endereço comercial na Rua
Pinto Martins, 11, 9ª andar, Comércio, Salvador, Bahia/BA, CEP: 40.015-020.
(5) Composição do Comitê Financeiro - face ao deliberado no item (4), o
Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A. ficará assim constituído:
Membros Titulares: Lucas Leonardo Domingos Teixeira (Coordenador);
Eliezer Moises Sherique; Márcio de Moraes Palmeira; Augusto Cesar
Carvalho Kruschewsky; Antonio Gustavo Matos do Vale; Denis dos Santos
Morais. Membros Suplentes: Pedro Kiefer Braga; Felipe Monteiro Peres;
Henrique Silva Diniz; Danilo Silveira; Marcelo Gonçalves Farinha; Gabriel
Goncalves do Vale Monteiro. (6) Moção de Agradecimentos - o Presidente
do Conselho e os demais Conselheiros solicitaram registro de louvor e
agradecimento ao Sr. Raphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia pelo excelente
desempenho apresentado durante o exercício de seu cargo. (7) Emissão e
Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias
quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor.
(8) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada
a reunião e lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, seguirá
para assinatura dos membros do Conselho de Administração. Declara-se,
expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização
desta reunião, especialmente os previstos na legislação vigente. Pedro
Bramont - Presidente; Helio Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro;
Mansueto Facundo de Almeida Júnior - Conselheiro; Marcelo Pacheco
dos Guaranys - Conselheiro; Silvano Gianni - Conselheiro; Alexandre
Petrone Vilardi - Conselheiro; Antonio Gustavo Matos do Vale - Secretário.
Homologada pela SUSEP conforme Ofício Eletrônico nº 361/2020/CGRAT/
DIR1/SUSEP, protocolado em 11/09/2020 e o que consta do Processo
SUSEP nº 15414.613091/2020-13. Homologada pela Portaria SUSEP/
CGRAT nº 656, de 7 de dezembro de 2020 e o que consta dos Processos
SUSEP nº 15414.615369/2020-89 e 15414.615370/2020-11. CERTIDÃO:
Jucerja - Certifico o arquivamento em 23/02/2021 sob o nº 00004020021.
Protocolo: 00-2021/036779-2 em 10/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger - Secretário-Geral.

tda, na sigla em inglês) da
companhia foi de US$ 4,24
bilhões no último trimestre
do ano passado. A média
das expectativas dos analistas era de um Ebitda de
US$ 8,98 bilhões.
Esse Ebitda forte foi atribuído ao forte desempenho
do negócio de metais ferrosos, que tiveram um aumento de 17% nos preços realizados e de 26% no volume
de vendas, além do níquel e
do cobre, que registraram
crescimentos de 12% e 10%
respectivamente no preço
de referência.
A receita, por sua vez, foi
de US$ 14,76 bilhões. Os
analistas do mercado financeiro esperavam uma receita de US$ 14,26 bilhões.
No release de resultados,
a companhia deu muito
destaque às reparações por
causa de Brumadinho. “Até
fevereiro de 2021, mais de
9.100 pessoas foram indenizadas individualmente, e
um total de mais de R$ 13
bilhões foi destinado para

pagamento de indenizações,
obras de infraestrutura e a
iniciativas de reparação ambiental e socioeconômica”,
destacou a mineradora.
A Vale firmou no começo de fevereiro um acordo
com o governo de Minas
Gerais que estabelece em
R$ 37 bilhões as reparações
pela tragédia, que deixou
270 mortos.
A mineradora está se posicionando para aderir ao
Global Industry Standard
on Tailings Management
(GISTM) e melhorar suas
práticas de gestão de barragens. “A Vale promoverá uma avaliação interna
aprofundada e definirá um
plano de ação para implementar integralmente os
princípios e recomendações
do GISTM”, prometeu a
empresa. A companhia divulgou a aprovação da distribuição de R$ 4,26 por
ação na remuneração aos
acionistas por conta do desempenho no segundo semestre do ano passado.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem no
dia 09/04/2021, às 13h, na sede da sociedade na Rua Marques de Paraná nº 110,
Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada
das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de
lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021;
(e) Contratação de Prestação de Serviços; (f) Consolidação do Estatuto Social; e
(g) Assuntos gerais da Cia.. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede social da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Niterói,
22/03/2021. Felipe Pimentel Turon - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 28 de outubro de
2020. ATA Nº 29/2020 - Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na
Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia
28 de outubro de 2020, às 10h, nos termos do artigo 1º, § 3º da Instrução
Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020. A reunião ocorreu de forma
exclusivamente digital, tendo sida permitida a participação por meio da
plataforma digital com acesso individual concedido aos membros, nos termos
da regulamentação contida na Instrução Normativa do DREI nº 79 de 14 de
abril de 2020. Presenças: Participaram os membros titulares do Conselho de
Administração, os Srs. Pedro Bramont, Helio Oliveira Portocarrero de Castro,
Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e o membro suplente, o Sr.
Alexandre Petrone Vilardi. Participaram da reunião ainda os dirigentes da
companhia, os Srs. Antonio Gustavo Matos do Vale – Presidente, Marcelo
Goncalves Farinha e Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho
- Diretores. Como secretário da reunião o Presidente da companhia, Sr.
Antonio Gustavo Matos do Vale. Ordem do Dia: Aberta a reunião, deu-se
início aos trabalhos com a finalidade de dar cumprimento à pauta da reunião.
(1) Renúncia de Membro do Conselho de Administração - o Presidente
do Conselho deu conhecimento aos Conselheiros do pedido de renúncia,
recepcionado pela companhia em 20/10/2020, do Sr. Mansueto Facundo de
Almeida Junior, membro titular do Conselho de Administração da companhia,
o qual teve seu mandato estendido na Assembleia Geral Ordinária de
31/07/2020. (2) Eleição de Membro do Conselho de Administração
– conforme previsão do parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social
da companhia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade,
eleger, em complementação de mandato, ou seja, até a Assembleia Geral
Ordinária de 2023, como membro titular do Conselho de Administração,
o Sr. Gustavo Leipnitz Ene, brasileiro, casado, empresário, portador da
carteira de identidade nº 107.324.9136 SJS/RS, inscrito no CPF sob o n°
929.594.660-04, residente e domiciliado em Brasília/DF, com endereço
no Biarritz, SHN Quadra 1, CEP 70701-000. (2.1) o conselheiro nomeado
declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça da prática de
atos mercantis, encontrando-se, portanto, livre e desimpedido para ocupar
cargo da administração de sociedades comerciais, em observância ao
disposto no parágrafo 1º do artigo 147, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei
nº 10.303/2001. (2.2) o conselheiro nomeado declara, ainda, que preenche
as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. (3) Confirmação
da Composição do Conselho de Administração - face ao deliberado no
item (2), fica o Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S.A.
assim constituído: Membros Efetivos: Pedro Bramont (Presidente); Helio
Oliveira Portocarrero de Castro; Marcelo Pacheco dos Guaranys; Gustavo
Leipnitz Ene; Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga; Silvano Gianni.
Membros Suplentes: Leonardo Silva de Loyola Reis; Julio Cesar Rodrigues
da Silva; Mariangela Fialek; Reinaldo Kazufumi Yokoyama; Alexandre
Petrone Vilardi; José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho. (4) Moção
de agradecimentos - o Presidente do Conselho e os demais Conselheiros
solicitaram registro de louvor e agradecimento ao Sr. Mansueto Facundo de
Almeida Junior, pelo excelente desempenho apresentado durante o exercício
de seu cargo. (5) Emissão e Distribuição - fica o Secretário autorizado
a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento
das disposições legais em vigor. (6) Encerramento - nada mais havendo
a tratar, foi dada como encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que,
após lida e aprovada, seguirá para assinatura dos membros do Conselho
de Administração. Declara-se, expressamente, que foram atendidos todos
os requisitos para a realização desta reunião, especialmente os previstos
na legislação vigente. Pedro Bramont - Presidente. Conselheiros: Helio
Oliveira Portocarrero de Castro; Marcelo Pacheco dos Guaranys; Silvano
Gianni e Alexandre Petrone Vilardi. Secretário: Antonio Gustavo Matos do
Vale. Confere com o original da Ata lavrada em livro próprio. ANTONIO
GUSTAVO MATOS DO VALE - Secretário - CPF Nº 156.370.266-53.
Homologada pela Portaria SUSEP/CGRAT nº 705 de 12 de janeiro de 2021
e o que consta do Processo SUSEP nº 15414.617596/2020-49. CERTIDÃO:
Jucerja - Certifico o arquivamento em 12/02/2021 sob o nº 00004015784.
Protocolo: 00-2021/036831-4 em 10/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger - Secretário-Geral.

O Departamento de Estudos Econômicos do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (DEE/
Cade) divulgou, nesta terçafeira (23), artigo intitulado
The problematic binary approach to the concept of
dominance. “O documento
foi elaborado para contribuir com a discussão e o
aprimoramento teórico dos
termos, que estão no centro
da análise concorrencial”,
informou o órgão antitruste.
Segundo o Cade, o artigo, publicado em inglês, foi
produzido para contribuir
com um melhor entendimento sobre temas que
estão no centro da análise
concorrencial: dominância
e poder de mercado. “Por
se tratar de um tema de interesse global, o artigo foi
publicado em inglês para facilitar a compreensão de toda a comunidade antitruste
internacional”, esclareceu o
Cade.
Embora esses conceitos
estejam no núcleo das apreciações realizadas pelas autoridades antitruste, tanto
com relação a investigações
de condutas anticompetitivas quanto no que diz respeito a análises de atos de

concentração econômica,
não há uma uniformidade
sobre como tratá-los.
“Pode parecer simples
definir quem tem e quem
não tem poder de mercado, mas o artigo busca
demonstrar como, na realidade, essa tarefa pode ser
mais complexa do que parece, dificultando, também,
que se consiga apresentar
um conceito fechado, pronto e acabado”, explica Ricardo Medeiros de Castro,
coordenador de Estudos de
Condutas Anticompetitivas
do DEE/Cade e autor do
artigo.
Na opinião de Castro, o
trabalho esclarece algumas
questões necessárias para
entender o que significa dominância, tais como: que tipo
de conduta ou fusão está sendo analisada? Quem são os
atores envolvidos na conduta
ou fusão em questão? Qual é
o contexto da conduta ou fusão analisada? Qual a metodologia escolhida para avaliar
a rentabilidade e participação
de mercado dos agentes? Como o poder de mercado evolui dinamicamente ao longo
do tempo? Há ainda outros
problemas que podem impactar o conceito de dominância.

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos autos
da Ação SUMÁRIA, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL
em face de EUGENIO PACELLI MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA,
processo nº 0166736-49.2013.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. MARIANA MAZZA VACCARI MANFRENATTI BRAGA, Juiza da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a EUGENIO PACELLI
MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA, que em 6/4/21, às 11:00 hs., no
site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 8/4/21, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula nº 80.801, Av. Nossa
Senhora de Copacabana nº 959 loja M – Copacabana – RJ avaliado
as fls. 296/297 em 2/12/19, por R$ 48.000,00. Condições Gerais
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e
nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência
contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade,
em 24/03/21. Eu, Tarcisio de Albuquerque Rocha, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. MARIANA MAZZA
VACCARI MANFRENATTI BRAGA, Juiza de Direito.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Os Senhores Acionistas da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. (“Companhia”) são convidados a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, em primeira convocação, será realizada no dia 31 de março
de 2021 às 15h, de forma exclusivamente digital, por meio de plataforma digital, cujo acesso será individual e concedido aos acionistas, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras, Relatório de Asseguração Limitada do Auditor Independente sobre o Balanço Social modelo Ibase, Pareceres dos Atuários Independentes e
do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referente
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2) Deliberar sobre aprovação
do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificação das deliberações
do Conselho de Administração, em 30/07/2020, sobre pagamento de dividendos; e em 03/02/2021, de constituição de Reservas de Lucros no montante de
R$97.256.375,85. 3) Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho Fiscal
e respectivos suplentes – mandato 2021/2022; 4) Fixar a remuneração dos
membros efetivos do Conselho Fiscal; 5) Fixar o teto da remuneração anual
global dos Administradores e delegar ao Conselho de Administração para fixação da remuneração dos membros da Diretoria. 6) Ratificar deliberações do
Conselho de Administração sobre atos de eleição e de renúncia de administradores, conforme reuniões de 25/09/2020 e 28/10/2020. II - Assembleia Geral
Extraordinária: 1) Deliberar sobre o aumento do capital social, com apreciação do Parecer do Conselho Fiscal, atualmente de R$231.264.117,06, para
R$254.392.710,76, um aumento, portanto, de R$23.128.593,70, mediante capitalização de parte da reserva de lucro do exercício de 2020, sem modificação
do número de ações; 2) Alteração do Estatuto Social da Companhia; 3) Examinar e ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a participação dos empregados e diretores nos lucros da Companhia; 4) Ratificar as
funções específicas de diretores estatutários, na forma da legislação vigente,
bem como delegar competência ao Conselho de Administração para deliberar
sobre as indicações previstas nos normativos; e 5) Assuntos de Ordem Geral.
III - Informações Gerais: 1) Os acionistas da Companhia poderão participar
da Assembleia: (a) por meio do envio de boletim de voto a distância (“boletim”);
e/ou (b) por meio da plataforma digital no dia e horário da Assembleia, por
seu representante legal ou por procurador devidamente constituído. 2) Para
participação na Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia cópia eletrônica dos seguintes documentos de representação: (a) documento de
identidade com foto do representante legal do acionista ou procurador devidamente constituído que participará da Assembleia; (b) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (c) ata de eleição de administradores; e
(d) instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador
(“documentos de representação”). 3) O acionista que optar por exercer seu
direito de voto por meio do boletim deverá enviar, para o endereço eletrônico
societario@brasilcap.com.br, cópia eletrônica do boletim, preenchido, assinado e acompanhado de cópia eletrônica dos documentos de representação até
5 (cinco) dias antes da data de realização da Assembleia. 4) O acionista que
optar por exercer seu direito de voto por meio da plataforma digital deverá enviar, para o endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br, solicitação eletrônica prévia para participação via plataforma digital, acompanhada de cópia
eletrônica dos documentos de representação. Após a recepção desses documentos pela Companhia, será enviado ao acionista o link individual de acesso
à plataforma digital para sua participação na Assembleia. Rio de Janeiro, 19 de
março de 2021. Pedro Bramont - Presidente do Conselho de Administração.
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Monitor Mercantil l Quinta-feira, 25 de março de 2021
KATRIUM
INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ Nº 28.789.998/0001-74
Relatório da Diretoria. Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e deliberação de V.Sas. o Balanço
Patrimonial, a Demonstração de Resultado, o Fluxo de Caixa das Operações e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2020 e 31.12.2019. As Notas Explicativas que acompanham as referidas demonstrações descrevem os procedimentos contábeis
adotados. A Diretoria.
2020
2019
Passivo
BALANÇOS PATRIMONIAIS 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019 Circulante .......................................................................... 170.624 279.614
Ativo
Circulante .......................................................................... 193.112 162.468 Fornecedores (Nota 12)...................................................... 117.982 107.415
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) .............................. 18.974
6.569 Empréstimos e financiamentos (Nota 13) ........................... 32.697 130.419
7.850
9.837
Contas a receber de clientes (Nota 5) ................................ 41.254 37.559 Impostos a recolher (Nota 15) ............................................
8.612
Estoques (Nota 6) ............................................................... 90.084 84.567 Salários e encargos sociais (Nota 16) ................................ 8.372
Impostos a recuperar (Nota 7) ............................................ 27.585 27.794 Outras obrigações .............................................................. 3.723 23.331
Adiantamentos a fornecedores (Nota 8) ............................. 13.902
4.700 Não circulante ................................................................... 239.893 81.954
9.769
Outros créditos ...................................................................
1.313
1.279 Fornecedores (Nota 12)...................................................... 8.368
232 26.734
Não circulante ................................................................... 290.008 262.176 Empréstimos e financiamentos (Nota 13) ...........................
–
Contas a receber de clientes (Nota 5) ................................
–
406 Debêntures (Nota 14) ......................................................... 194.334
–
Impostos a recuperar (Nota 7) ............................................
1.883
– Impostos a recolher (Nota 15) ............................................ 13.845
1.411
1.047
Tributos diferidos (Nota 9)................................................... 28.131 27.389 Provisões para riscos trabalhistas (Nota 17) ......................
Depósitos judiciais ..............................................................
810
257 Partes relacionadas (Nota 10) ............................................ 12.955 44.404
–
Partes relacionadas (Nota 10) ............................................ 56.311 42.355 Outras Contas a pagar ....................................................... 8.748
Investimentos......................................................................
16
16 Patrimônio líquido (Nota 18) ............................................ 72.603 63.076
Imobilizado (Nota 11) .......................................................... 202.659 191.558 Capital social ...................................................................... 122.834 55.859
130
130
Intangível
198
195 Reserva de Capital .............................................................
– 66.975
Total do ativo..................................................................... 483.120 424.644 Adiantamento para futuro aumento de capital ....................
Prejuízos acumulados......................................................... (50.361) (59.888)
Notas explicativas às demonstrações financeiras 31/12/2020 e 2019. (Em mi- Total do passivo e do patrimônio líquido ....................... 483.120 424.644
lhares de reais, exceto quando indicado de outra forma). 1. Contexto operacional:
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
A Katrium Indústrias Químicas S.A.(“Companhia”) é uma Sociedade Anônima de
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
capital fechado que tem como finalidade a industrialização, importação, distribuição
Reserva de capital
local e de exportação de produtos químicos utilizados principalmente nas indústrias
Adiantade defensivos agrícolas, de alimentação humana, de tratamento de águas e de alimento PrejuíIncenmentação animal, entre outras diversas. Desde 2016, a Companhia vem apresentando de forma consistente, relevantes avanços operacionais e financeiros, como o
tivos para futuro
zos
aumento das vendas, da rentabilidade bruta, e constante aumento do EBITDA a
aumento acumufisCapital
cada ano. Os volumes totais de vendas no período de doze meses cresceram em
de capital
lados Total
social cais
aproximadamente 14% quando comparados com o mesmo período de 2019, lidera- Em 31 de dezembro
do pelas vendas acima do planejado de potassa liquida no mercado interno. Em 09 de 2018 ............................... 55.859
130
66.975 (56.384) 66.580
de dezembro de 2020, a Companhia concretizou a emissão das Debentures não Prejuízo do exercício...........
–
–
– (3.504) (3.504)
conversíveis, em valor de R$ 200.000, o que permitiu a total reestruturação de seu Em 31 de dezembro
endividamento bancário no Brasil, com prazo de 5 anos, sendo 1 de carência com de 2019 ............................... 55.859
130
66.975 (59.888) 63.076
juros de mercado mais competitivos. A operação é denominada em moeda local,
–
(66.975)
–
–
permitindo assim maior controle e previsibilidade sobre seus resultados financeiros. Capital Integralizado ........... 66.975
–
–
–
9.527 9.527
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresenta capital circulante líquido po- Lucro do exercício...............
sitivo em R$ 22.488 (Em 2019 o valor foi negativo em R$117.145). A operação de in- Em 31 de dezembro
130
– (50.361) 72.603
dustrialização que em 2019 era apurada no processo produtivo da filial Honório Gur- de 2020 .............................. 122.834
gel, foi redefinida, e a partir de 2020 a matéria prima importada é enviada para in- o recebimento da contraprestação financeira em troca bens ou serviços ora transfedustrialização na filial de Santa Cruz, e ao final do processo é devolvida para a filial ridos, considerando também, a capacidade e intenção de seus clientes em cumprir
de Honório Gurgel (Vide Nota 20). Em 29 de fevereiro de 2020, foram reportados com os pagamentos determinados em contrato. Caso a expectativa seja de não repelo Ministério da Saúde os primeiros casos do novo Coronavírus (COVID-19) no cebimento, a Companhia avalia se a respectiva receita será apresentada líquida de
Brasil. Em menos de dois meses, a seriedade da crise de saúde pública é visível e perdas estimadas. k) Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras
seus efeitos econômicos são considerados sérios. O ponto comum dessas previ- abrangem receitas de juros sobre as aplicações financeiras, variações no valor justo
sões é o reconhecimento da incerteza sobre como evoluirá a epidemia, e por quanto de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, quando
tempo o isolamento social será recomendado ou imposto. Os impactos da pande- aplicável.A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
mia COVID-19 foram considerados, e ações mitigadoras, incluindo funcionários efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre financiaque trabalham remotamente em casa, permitem que as operações continuem fun- mentos, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por
cionando efetivamente. Até este momento da crise não há indicações objetivas de meio do resultado. Custos de financiamentos que não são diretamente atribuíveis à
perdas definitivas de crédito, considerando, ainda, que a Companhia atua no setor aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no reque se refere a um serviço essencial. Devido a magnitude da Pandemia, foi neces- sultado através do método de juros efetivos. l) Imposto de renda e contribuição sosário algumas ações dentre as quais podemos destacar: - Implantação do home cial: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são
office para parte dos colaboradores, disponibilizando um auxilio alimentação e aju- calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o
da de custo referente a energia elétrica. - Disponibilização de Kit’s Home Office para lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tribuo colaborador poder executar as suas atividades; - Contratação de transporte priva- tável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
tivo exclusivo para buscar e levar os colaboradores com segurança; - Reembolso de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real
combustível em casos específicos; - Ajuda de custo em alimentação e energia para do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os
quem está em Home Office. Alguns projetos de melhoria ou adequação continua- impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o
ram a ser executados e ainda não concluídos, ficando assim com seus prazos alte- imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados
rados, sendo reprogramados para encerramento em 2021 e diante. O galpão de à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquiKCL e o Sistema de Combate a Incêndio são exemplos de projetos em curso.Alguns do ou em outros resultados abrangentes. Os impostos diferidos ativos são reconheimpactos afetaram diretamente na nossa operação, como a elevação da taxa do cidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e prejuízos tributádólar e aumento das vendas brutas em 11%. No cenário atual, e com base nos rios não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
acontecimentos e circunstâncias conhecidas até a data da apresentação dessas estejam disponíveis para que as diferenças temporárias possam ser realizadas e os
demonstrações financeiras, não identificamos fatores que possam impactar a conti- créditos e prejuízos tributários possam ser utilizados O valor contábil dos ativos fisnuidade operacional da Companhia. A emissão das demonstrações financeiras foi cais diferidos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que
aprovada pela Administração em 22 de março de 2021. 2. Base de prepração das não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que
demonstrações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstra- todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utilizado. Ativos fiscais diferidos baições financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utili- xados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em
zadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na prepara- que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos fiscais
ção das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjeti- diferidos sejam recuperados. m) Instrumentos financeiros: A Companhia classifica
vos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor ade- os instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos
quado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a e determina a classificação no reconhecimento inicial. Instrumentos financeiros essas estimativas e premissas incluem: definição de vidas úteis do ativo imobiliza- reconhecimento inicial e mensuração subsequente.Ativos financeiros: Reconhedo, realização do imposto de renda e contribuição social diferidos, perda por redu- cimento inicial e mensuração: A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente
ção ao valor recuperável de ativos financeiros e provisões para riscos. A liquidação na data em que foram originados. A classificação dos ativos financeiros no reconhedas transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significa- cimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo
tivamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos fitratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa nanceiros. Um ativo financeiro, que não possua um componente de financiamento
suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. As demonstrações financei- significativo, é inicialmente mensurado pelo valor justo acrescido, para um item que
ras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contá- não é valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que são diretamenbeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pro- te atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um recebível sem um componente de finunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabili- nanciamento significativo é inicialmente mensurado pelo preço da transação. Mendade (“CFC”). Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas suração subsequente: Para fins de mensuração subsequente, a Companhia classida Orientação Técnica OCPC 07, na preparação das suas demonstrações financei- fica seus ativos de acordo com a seguinte categoria: Ativos financeiros ao custo
ras. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financei- amortizado: A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se
ras estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na ambas as seguintes condições forem atendidas: O ativo financeiro for mantido
sua gestão. As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim
descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados, de receber fluxos de caixa contratuais e; Os termos contratuais do ativo financeiro
aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações fi- derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivananceiras, estão descritas a seguir. 2.2. Base de preparação e mensuração: As mente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os atidemonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como vos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
base de valor, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e
seus valores justos quando requerido nas normas. 2.3. Conversão de moeda es- perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou
trangeira: As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$) mil, que apresenta redução ao valor recuperável. Ativos financeiros ao custo amortizado
é a moeda funcional da Companhia. As transações em moeda estrangeira são ini- compreendem equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e créditos com
cialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da partes relacionadas. Desreconhecimento de ativos financeiros: Um ativo financeiro
transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de
são convertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando: Os direitos de receber
Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. 3. Principais fluxos de caixa do ativo expiraram; e A Companhia transfere seus direitos de recepráticas contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são ber fluxos de caixa do ativo ou assumem uma obrigação de pagar integralmente os
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um
não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa contrato de repasse transferindo substancialmente todos os riscos e benefícios do
uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido ativo, ou nem transferindo nem retendo substancialmente todos os riscos e benefíde caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conse- cios do ativo, mas transferindo o controle do ativo. Passivos financeiros: Reconheguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa cimento inicial e mensuração: Todos os passivos financeiros são mensurados iniquando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a con- cialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não
tar da data da contratação. As contas garantidas são demonstradas no balanço pa- seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretatrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante. b) Contas a receber de clien- mente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Mensuração subsequente:
tes: São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos desses Para fins de mensuração subsequente, a Companhia classifica seus passivos de
créditos acrescidos de variações cambiais, quando aplicável, e não são ajustados a acordo com a seguinte categoria: Passivos financeiros ao custo amortizado: Após o
valor presente por representarem vencimentos de curto prazo. A provisão para cré- reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos suditos incobráveis é constituída em montante suficiente pela Administração para fa- jeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando
zer face às eventuais perdas na realização dos créditos. c) Estoques: São registra- o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado
dos ao custo médio de aquisição, que não excede o seu valor de mercado ou custo quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da
de reposição. d) Impostos a recuperar: Os impostos a compensar são representa- taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração
dos por retenções na fonte, os quais serão compensados com os respectivos valo- qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante
res a recolher. Os mesmos estão sujeitos a revisões pelas autoridades fiscais duran- do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efete os diferentes períodos prescricionais previstos em legislações especificas. e) tiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa cateImobilizado: O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido de de- goria geralmente se aplica aos empréstimos e debêntures, fornecedores nacional e
preciação acumulada, calculada com base no método linear ao longo das vidas estrangeiro e débitos com partes relacionadas. Para mais informações acerca dos
úteis estimadas dos ativos, conforme taxas a seguir apresentadas: Edifícações - empréstimos e debêntures, vide Nota 13 e 14. Desreconhecimento de passivos fi4%; Instalações industriais - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Veículos - 20%; nanceiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é
Processamento de dados - 20%. Um item de imobilizado é baixado quando vendido extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelaou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. da ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a dife- mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um pasrença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demons- sivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada
tração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo
útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonsexercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. f) Intangível: O Intan- tração do resultado. n) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações figível é composto por marcas e patentes, está demonstrado ao custo de aquisição e nanceiras de acordo com os CPCs requer que a Administração da Companhia faça
tem a vida útil indefinida, logo, não sofre amortização. Ganhos e perdas resultantes julgamentos, estimativas e tome decisões que afetam a aplicação das políticas conda baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líqui- tábeis e os montantes apresentados de contas patrimoniais e de resultado. As estido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstra- mativas e premissas são revisadas periodicamente. Mudanças em estimativas conção do resultado no momento da baixa do ativo. g) Perda por redução ao valor recu- tábeis podem afetar apenas o período no qual a revisão foi feita, ou períodos futuros.
perável de ativos não financeiros: Os ativos da Companhia são revistos anualmente Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por
para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de
ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verifi- eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.As estimativas concar se há perda e se houver a mesma é reconhecida pelo montante em que o valor tábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e
contábil do ativo ultrapassar seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líqui- premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
do de venda e o valor em uso do ativo. Em 2020, a Administração não identificou ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício
eventos que indicassem riscos de não recuperabilidade dos ativos da Companhia. social, estão contempladas a seguir. Imposto de renda e contribuição social correnh) Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconheci- tes e diferidos: Ativo fiscal diferido é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não
das pelo valor histórico. O credor quando está sediado no exterior tem os registros utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponível para
das faturas em moedas estrangeiras, convertido em moeda nacional pela taxa de permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento significativo da Administracâmbio da data em que houve a transmissão da propriedade das mercadorias. As ção é requerido para determinar o valor do ativo fiscal diferido que pode ser recodívidas em moedas estrangeiras são atualizadas na taxa cambial da data do balan- nhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamenço, sendo a variação cambial considerada nas Despesas e Receitas Financeiras. te com estratégias de planejamento fiscal futuras. A compensação dos prejuízos
As contas a pagar são classificadas como passivo circulante, a menos que a Com- fiscais acumulados fica restrita ao limite de 30% do lucro tributável gerado em deterpanhia tenha um direito incondicional de liquidar o passivo por, pelo menos, 12 me- minado exercício fiscal. Reconhecimento para crédito de liquidação duvidosa: A
ses após a data do balanço quando são classificadas no passivo não circulante. i) provisão para créditos de liquidação duvidosa das contas a receber é constituída
Empréstimos e debêntures: Os passivos financeiros da Companhia incluem em- em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas em sua realipréstimos e debêntures que são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação zação. A política contábil para estabelecer a provisão requer a análise individual das
(ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os custos da transação) e subse- faturas de clientes inadimplentes em relação às medidas de cobrança adotadas por
quentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são re- departamento responsável e, de acordo com o estágio da cobrança, é estimado um
conhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do em- montante de provisão a ser constituída. Valor justo de instrumentos financeiros: O
préstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados finanvalor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras. Os empréstimos e ceiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no
debentures são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mermeses após a data do balanço quando são classificados no passivo não circulante. cado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem
j) Reconhecimento de receitas: As receitas são reconhecidas pela Companhia de incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses); refeacordo com o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente (“CPC 47”), a aplicação rência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa
inicial da norma ocorreu em 1º de janeiro de 2018. A norma estabeleceu um novo descontado ou outros modelos de avaliação. Provisões para riscos trabalhistas: A
modelo para reconhecimento de receitas originadas de contratos com clientes, este Companhia reconhece provisão para causas trabalhistas. A avaliação da probabilimodelo é composto por cinco passos, cujos valores devem refletir a contrapresta- dade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
ção à qual a entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou servi- jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevânços.A Companhia reconhece suas receitas quando uma obrigação de performance cia no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
é satisfeita, sendo considerado o valor que se espera receber em troca da transfe- provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstânrência de bens ou serviços. As receitas são reconhecidas a medida que for provável cias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou

Demonstrações do Resultado exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais)
2020
2019
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 19) ............... 522.703 458.542
Custo das vendas e serviços (Nota 20) ............................ (371.865) (383.521)
Lucro bruto ....................................................................... 150.838
75.021
Receitas (despesas) operacionais .................................. (55.955) (46.826)
Despesas com vendas (Nota 21) .................................... (32.585) (27.195)
Despesas gerais e administrativas (Nota 22) ................. (23.951) (19.785)
Outras receitas operacionais ..........................................
581
154
Resultado operacional antes das receitas e despesas
financeiras líquidas ...................................................... 94.883
28.195
Resultado financeiro, líquido (Nota 23) ........................... (80.000) (32.392)
Receitas financeiras ........................................................
317
490
Despesas financeiras ...................................................... (30.213) (25.572)
Variações cambiais, líquidas ........................................... (50.104)
(7.310)
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social .......................................................... 14.883
(4.197)
Imposto de Renda e contribuição social corrente
(Nota 24).........................................................................
(6.098)
–
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(Nota 24).........................................................................
742
693
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício ...............................
9.527
(3.504)
Demonstrações do Resultado Abrangente exercícios
findos em 31/12/2020 e 2019
2020
2019
(Em milhares de reais)
Lucro/(Prejuízo) do exercício ............................................... 9.527 (3.504)
Outros resultados abrangentes ...........................................
–
–
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos
de impostos ....................................................................... 9.527 (3.504)
Demonstrações do Fluxos de Caixa exercícios
findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício antes do Imposto .. 14.883
(4.197)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação (Nota 11) .................................................. 22.357
21.790
Provisão para encargos sobre empréstimos e
financiamentos (Nota 13) ............................................ 12.504
11.687
Provisão para encargos sobre Debêntures (Nota 14) ...
719
–
Provisão (reversão) para créditos de liquidação
duvidosa (Nota 5)
1.354
(644)
Provisão para encargos trabalhistas .............................
105
(360)
Provisão participação nos resultados (Nota 16) ...........
(166)
356
Provisão para riscos trabalhistas (Nota 17) ..................
1.673
–
Provisão para perdas de estoques ...............................
–
(302)
Variação cambial empréstimo bancários (Nota 13) ...... 14.716
1.897
Baixa de imobilizado (Nota 11) .....................................
7.768
451
Geração bruta de caixa operacional ................................. 75.913
30.678
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes ........................................
(4.643) 22.755
Estoques .......................................................................
(5.517) (31.484)
Impostos a recuperar ....................................................
(1.674)
(1.988)
Partes relacionadas ...................................................... (13.956) (5.516)
Adiantamentos a fornecedores .....................................
(9.202)
3.418
Depósitos judiciais ........................................................
(553)
(8)
Outros créditos .............................................................
(73)
269
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores ...............................................................
9.166
(5.843)
Impostos a recolher ...................................................... 11.858
4.853
Salários e encargos sociais ..........................................
241
(14)
Partes relacionadas ...................................................... (31.449) (2.159)
Pagamento da provisão para riscos trabalhistas
(Nota 17)
(1.309)
(329)
Outras obrigações ........................................................ (16.850)
315
(488)
207
INSS parcelamento.......................................................
Caixa líquido gerado pelas atividades opercionais .... 11.464
15.154
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições no imobilizado (Nota 11) ............................... (41.227) (25.429)
Aquisições no intangível .................................................
(3)
(6)
Caixa líquido consumido pelas atividades de
investimentos............................................................... (41.230) (25.435)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captações realizadas ..................................................... 444.495 145.139
Arrendamento mercantil (Nota 13) ................................
337
2.426
Empréstimos bancários (Nota 13) ................................ 250.543 142.713
Debêntures (Nota 14) ................................................... 193.615
–
Pagamentos efetuados ................................................... (402.324) (138.956)
Arrendamento mercantil (Nota 13) ................................
(2.471)
(56)
Empréstimos bancários (capital de giro) (Nota 13) ...... (380.553) (125.742)
Adiantamentos Contrato de Câmbio (ACC) (Nota 13) ..
(5.363)
–
Juros pagos (Nota 13) .................................................. (13.937) (13.158)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 48.556
6.183
Aumento (redução)Redução liquido(a) no caixa e
equivalentes de caixa .................................................... 12.405
(4.098)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
(Nota 4)........................................................................
6.569
10.667
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
(Nota 4)........................................................................ 18.974
6.569
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de
tribunais. o) Normas e pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira
vez em 2020: A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações,
que são válidas para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2020 ou após
essa data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não estejam
vigentes. Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro:A
pronunciamento revisado alguns novos conceitos, fornece definições atualizadas e
critérios de reconhecimento para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos
importantes. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras
da Companhia. Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material: As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, “a informação é material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável,
decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade”. As alterações esclarecem
que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto das demonstrações financeiras. Uma informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas pelos usuários primários. Essas
alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras, nem se espera que haja algum impacto futuro para a Companhia. Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro: A pronunciamento revisado alguns
novos conceitos, fornece definições atualizadas e critérios de reconhecimento para
ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Essas alterações não
tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia. p) Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras
da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante: Em
janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato
ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i) O que significa um direito de
postergar a liquidação; (ii) Que o direito de postergar deve existir na data-base do
relatório; (iii) Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos
de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.
4. Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019
Caixa e contas correntes bancárias
10.883
3.357
Aplicações financeiras
8.091
3.212
18.974
6.569
O excedente de caixa da Companhia é aplicado em ativos financeiros de baixo
risco, sendo os principais instrumentos financeiros representados por CDBs
(Certificados de Depósitos Bancários). Os investimentos têm alta liquidez, sendo
prontamente conversíveis em recursos disponíveis de acordo com as necessidades
de caixa da Companhia em um valor conhecido e com risco insignificante de
perda. As aplicações financeiras da Companhia buscam rentabilidade compatível
às variações do CDI. Dada à natureza e característica das aplicações financeiras,
estas já estão reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado.
5. Contas a receber de clientes
2020
2019
Contas a receber de clientes
70.966 41.007
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 10)
903
1.454
Duplicatas Descontadas (a)
(24.765)
–
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(5.850) (4.496)
Total
41.254 37.965
Circulante
41.254 37.559
Não circulante
–
406
O valor referente a Duplicatas descontadas foram negociados na modalidalide
de cessão com coobrigação, cujo saldo em 31 de dezembro de 2020 se refere
as instituições Financeiras: Banco Daycoval - prazo máximo de 90 dias - taxa
0,58% ao mês; Banco Fibra - prazo máximo 90 dias - taxa 0,595% ao mês. Em
31 de dezembro de 2020 e 2019, a composição do saldo de contas a receber de
produtos faturados por idade de vencimento está demonstrada a seguir:
2020
2019
A vencer
64.400 32.803
Vencido, com atraso de
01 a 30 dias
1.135
4.209
31 a 60 dias
392
11
61 a 90 dias
403
45
Mais de 91 dias
5.539
5.393
Total
71.869 42.461
A Companhia monitora seus contas a receber em atraso, sendo a provisão
para crédito de liquidação duvidosa registrada, quando aplicável, com base
em estimativas da Administração em valor suficiente para cobrir prováveis
perdas. A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação
duvidosa está demonstrada a seguir:
2020
2019
Saldo no início do exercício
(4.496)
(5.140)
(Adições) e reversões
(1.354)
644
Saldo no final do exercício
(5.850)
(4.496)
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Abaixo é demonstrada a movimentação do imobilizado no exercício:
Descrição
AdiDepre- TransfeDescrição
AdiDepre- Transfe31/12/2018 ções Baixa ciação rências 31/12/2019
31/12/2019 ções Baixa
ciação rências 31/12/2020 Obras em
Terrenos (a)
16.875
– (6.922)
–
–
9.953
andamento
35.172 21.747 (143)
– (15.886)
40.890
Edificações
24.710
– (648)
(1.055)
–
23.007
188.370 25.429 (451) (21.790)
–
191.558
Instalações
Terrenos incluídos na negociação de vendas dos 25% restantes em 31/08/2020
industriais
107.067 2.445
– (20.600)
349
89.261
pela Quimica do Atlantico, a qual passou a deter 100% das ações da CompaMóveis e
nhia. Para mais informações vide nota explicativa 19 – Patrimônio Líquido.
utensílios
549
47
–
(112)
1
485
Aumento do saldo referente a projetos ainda não concluídos que tiveram praVeículos
893
–
(13)
(315)
6
571
7. Impostos a recuperar
Processamento
zos alterados devido a Covid-19 e foram reprogramados para encerramento a
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de dados
574
492
(8)
(275)
2
785
partir 2021. Para mais informações vide nota explicativa 27 - Propagação do
ICMS
11.979 11.780 Obras em
Novo Coronavírus (Covid-19). 12. Fornecedores
IRPJ – Antecipações
1.740
–
andamento (b)
40.890 38.242 (177)
–
(358)
78.597
2020
2019
CSLL – Antecipações
625
–
191.558 41.226 (7.768) (22.357)
–
202.659
Contribuição para financiamento da seguridade social Não
Não
Descrição
AdiDepreTransfeCOFINS
11.844 13.224
Circulante circulante Circulante circulante
31/12/2018
ções
Baixa
ciação
rências
31/12/2019
Programa de integração social – PIS
2.408
2.209
16.875
–
–
–
–
16.875 Fornecedores nacionais
35.095
–
26.441
–
Imposto sobre produtos industrializados - IPI
604
313 Terrenos
25.944
–
–
(1.234)
–
24.710 Fornecedores estrangeiros
82.887
8.368
80.974
9.769
Contribuição social – CSLL
73
73 Edificações
Outros
195
195 Instalações
117.982
8.368
107.415
9.769
industriais
107.943 2.999
(1) (19.677) 15.803
107.067 Total de fornecedores
29.468 27.794
Os
valores
dos
fornecedores
estrangeiros
são
contabilizados
em
R$,
levando-se
Móveis
e
utensílios
616
26
–
(106)
13
549
Circulante
27.585 27.794
1.206
343 (302)
(376)
21
893 em conta o valor original em USD convertidos pela taxa de câmbio de fechamenNão circulante
1.883
– Veículos
Processamento de
to do mês, os saldos acima apresentados estão convertidos pelo o câmbio de 31
Em 15 de março de 2017 o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendi- dados
614
314
(5)
(397)
49
574 de dezembro de 2020.
mento de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e
da Cofins” (Tema 69 de Repercussão Geral). Provimento do RE 574.706. A Compa- 13. Empréstimos e financiamentos: As principais informações a respeito dos empréstimos e financiamentos são:
Moeda 31/12/2020 31/12/2019
Início
Vencimento Tipo de amortização
Garantias
nhia questionou judicialmente a manutenção do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS (Processo nº 5070628-90.2019.4.02.5101 da 21ª Vara Federal do Rio Moeda estrangeira
–
5.472 10/05/2019 03/07/2020
Ao final
Títulos
de Janeiro), requerendo a restituição do indébito não prescrito. A reivindicação foi Banco Santander S.A.................................................. USD
–
4.677 13/12/2019 10/06/2020
Ao final
Títulos
julgada procedente, com trânsito em julgado certificado. O processo ainda se en- Banco Santander S.A.................................................. USD
–
5.780 30/07/2019 24/01/2020
Ao final
Corporativa
contra em fase de liquidação, tendo a Companhia apurado crédito no valor de R$ Banco Scotia Bank...................................................... USD
–
1.648 14/08/2019 10/02/2020
Ao final
Corporativa
20.979, relativo ao período de 2014 a 2020. Esse valor foi confirmado por cálculos Banco Scotia Bank...................................................... USD
–
3.981 04/11/2019 30/04/2020
Ao final
Corporativa
da Contadoria Judicial em 11 de março 2021, ainda não homologados judicialmen- Banco Scotia Bank...................................................... USD
–
6.000 19/11/2019 15/05/2020
Ao final
Corporativa
te. A liquidação de sentença se encontra sob recurso de Agravo de Instrumento Banco Scotia Bank...................................................... USD
–
3.550 27/11/2019 22/05/2020
Ao final
Corporativa
interposto pela União Federal. O reconhecimento do crédito extemporâneo será re- Banco Scotia Bank...................................................... USD
–
1.007 27/11/2019 22/05/2020
Ao final
Corporativa
gistrado oportunamente, após julgamento do agravo interposto pela União Federal Banco Scotia Bank...................................................... USD
Banco Scotia Bank...................................................... USD
–
5.980 11/12/2019 08/06/2020
Ao final
Corporativa
quando haverá a homologação dos cálculos de liquidação da sentença.
Banco Scotia Bank...................................................... USD
3.423
– 10/09/2020 09/03/2021
Ao final
Corporativa
8. Adiantamentos a fornecedores:
2020
2019
IDB Bank (a) ............................................................... USD
–
6.046 25/10/2019 22/04/2020
Ao final
Corporativa
Antecipação de contrato de câmbio
3.430
–
IDB Bank (a) ............................................................... USD
3.118
– 21/09/2020 22/03/2021
Ao final
Corporativa
Importações em andamento
3.159
2.495
IDB Bank (a) ............................................................... USD
4.677
– 02/11/2020 06/05/2021
Ao final
Corporativa
Adiantamento a despachantes aduaneiros
100
18
IDB Bank (a) ............................................................... USD
21.306
– 24/11/2020 24/05/2021
Ao final
Corporativa
Adiantamento a fornecedores nacionais
2.019
1.566
32.524
44.141
Adiantamento a fornecedores estrangeiros
261
621 Total moeda estrangeira ...............................................
Adiantamento partes relacionadas (Nota 10)
4.933
– Moeda nacional
Banco Bradesco S.A. ..................................................
R$
–
129 11/05/2017 06/06/2021
Mensal
Bem Móvel
13.902
4.700
Banco Guanabara S.A. ...............................................
R$
–
8.145 05/12/2019 05/08/2020
Mensal
Títulos
9. Tributos diferidos: A Companhia, fundamentada em seu plano de negó- Banco Itaú S.A. ...........................................................
R$
–
654 31/10/2019 07/11/2024
Mensal
Bem Móvel
cios, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros, Banco Itaú S.A. ...........................................................
R$
–
1578 31/10/2019 11/11/2024
Mensal
Bem Móvel
constituiu o crédito fiscal do imposto de renda e da contribuição social decorCorporativa +
rentes de prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças Banco Itaú Unibanco S.A. ...........................................
R$
–
22.044 15/08/2018 20/08/2021
Ao final
títulos
temporárias. Abaixo segue disposta a composição dos créditos fiscais:
Corporativa +
2020
2019
Banco Itaú Unibanco S.A. ...........................................
R$
–
10.029 27/11/2018 13/12/2021
Ao final
títulos
Prejuízos fiscais
14.043
15.966
Banco J. P. Morgan S.A. ..............................................
R$
–
11.056 23/06/2016 02/07/2020
Ao final
Corporativa
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1.462
1.124
Banco J. P. Morgan S.A. ..............................................
R$
–
7.787 25/07/2019 31/07/2020
Ao final
Corporativa
Provisão para riscos trabalhistas
353
262
Banco Santander S.A..................................................
R$
–
18.307 06/09/2018 06/09/2021
Ao final
Títulos
PLR
246
259
Banco Santander S.A..................................................
R$
–
4.590 25/09/2019 21/09/2020
Ao final
Títulos
Provisão INSS litígios trab
725
–
Banco Santander S.A..................................................
R$
–
3.023 22/11/2019 13/11/2020
Ao final
Títulos
Venda Diferida
272
–
Banco Santander S.A..................................................
R$
55
95 02/12/2019 02/12/2022
Mensal
Bem Móvel
Variação monetária
3.583
2.528
Banco Santander S.A..................................................
R$
37
64 02/12/2019 02/12/2022
Mensal
Bem móvel
Diferenças temporárias
6.642
4.173
Banco Santander S.A..................................................
R$
32
– 28/02/2020 2802/2023
Mensal
Bem móvel
Imposto de renda diferido
20.684
20.139
Banco Santander S.A..................................................
R$
281
– 05/062020 05/06/2023
Mensal
Bem móvel
Base negativa
5.055
5.748
Banco Scotia Bank......................................................
R$
–
10.506 26/12/2019 27/12/2018
Mensal
Corporativa
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
527
405
Banco Scotia Bank......................................................
R$
–
5.015 13/12/2019 11/12/2020
Ao final
Corporativa
Provisão para riscos trabalhistas
127
94
Banco Sofisa S.A. .......................................................
R$
–
5.476 24/09/2019 24/03/2022
Mensal
Títulos
PLR
89
93
Banco do Brasil ...........................................................
R$
–
4514 12/12/2019 09/06/2020
Variável
Exportações
Provisão INSS litígios trab
261
– Total moeda nacional ...................................................
405
113.012
Venda Diferida
98
– Total de empréstimos e financiamentos ......................
32.929
157.153
Variação monetária
1.290
910 Circulante ....................................................................
32.697
130.419
Diferenças temporárias
2.392
1.502 Não circulante ..............................................................
232
26.734
Contribuição social diferida
7.447
7.250 Nas contratações em moeda local, as taxas variam de CDI+3,25% a.a. CDI+6,67% a.a, e nas contratações em moeda estrangeira, as taxas variam de Libor
Total de tributos diferidos
28.131
27.389 + 3,25 % a.a a Libor + 4,75% a.a..
A Companhia já compensou parte desses impostos diferidos em 2020 e es- Abaixo segue disposta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
duas ações, seu comprometimento e compromisso de longo prazo com suas opepera continuar compensando nos próximos anos. 10. Partes relacionadas:
Arrenda- Emprésti- Adiantamenrações no Brasil. b) Dividendos: O estatuto prevê a distribuição de dividendos míAbaixo segue a composição das contas com partes relacionadas em 31 de
mento
mos
tos contrato
nimos, da ordem de 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o artigo
dezembro de 2020 e 2019:
mercantil bancários de câmbio
Total
202 da Lei nº 6.404/76s. Nenhuma distribuição se fez necessário no exercício
Circulante
Saldo em 31 de dezembro de
de 2020, em virtude da Companhia ter optado pela compensação de prejuízos
Ativo Passivo Ativo Passivo 2018
2.520
154.633
– 157.153 acumulados. c) Reserva legal: Será constituída à razão de 5% do lucro líquido
2020
2019
Captação.....................................
337
243.669
6.874 250.880 apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o
Química del Atlántico S.AC (a)
–
–
–
3.225 Pagamentos ............................... (2.471)
(380.553)
(5.363) (388.387) limite de 20% do capital social. A Companhia poderá deixar de constituir a reserva
Quimpac S/A (e)
4.933
–
–
– Variações cambiais ....................
16.227
(1.511) 14.716 legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reQuimpac Corp S.A.C. (b)
–
–
– 18.478 Juros provisionados ...................
303
12.201
– 12.504
4.933
–
– 21.703 Juros pagos ...............................
(284)
(13.653)
– (13.937) servas de capital, exceder de 30% do capital social. Esta reserva deve ser utilizada
para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Em 31 de dezembro de 2020 e
Não circulante
Saldo em 31 de dezembro de
Ativo Passivo Ativo Passivo 2019
405
32.524
(0) 32.929 2019, a Companhia não constituiu reserva legal em em virtude de a Companhia
2020
2019
Circulante ...................................
173
32.524
– 32.697 ter optado pela compensação de prejuízos acumulados. 19. Receita Líquida de
Não circulante ............................
232
–
–
232 Vendas e Serviços: A composição das receitas é a seguinte:
Pan-Americana S.A. (d)
–
– 40.670
– As obrigações da Companhia em relação aos contratos mantidos junto às institui2020
2019
Quimpac de Colômbia S.A.
–
483
–
1.181 ções financeiras são basicamente para a manutenção de uma parte da carteira de Receita bruta de vendas ...................................................... 618.594 555.707
Química del Atlántico S.A.C. (a)
– 12.472
– 12.898 cobrança, ou do recebimento de certos contratos, como garantia bancária junto a Devoluções e abatimentos .................................................. (3.875) (4.039)
Quimica do Atlântico Participações
estas instituições. 14. Debêntures: Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada
Ltda.(d)
56.257
–
1.653
– em 26 de novembro de 2020, a Companhia firmou o Instrumento Particular de Es- Deduções sobre as receitas ................................................ (92.016) (93.126)
–
(1)
Quimpac Corp S.A.C. (b)
54
–
32 15.376 critura da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor IPI ........................................................................................
Proin Projetos Industriais Ltda. (c)
–
–
– 10.918 total de R$ 200.000. As debêntures possuem valor nominal de R$ 1.000,00 (mil ICMS.................................................................................... (64.293) (63.217)
Marcos Shulim Fishman Cotlear
–
–
–
4.031 reais) e os recursos foram integralmente destinada à quitação de empréstimos. O PIS ....................................................................................... (4.946) (5.335)
56.311 12.955 42.355 44.404 prazo de pagamento em 60 meses, com 12 meses de carência de principal, com COFINS ............................................................................... (22.777) (24.573)
As operações realizadas com companhias associadas, com exceção da Proin juros de 4.15% a.a. mais a variação do CDI. A Companhia possui cláusulas que Receita líquida ..................................................................... 522.703 458.542
Projetos Industriais Ltda. (“Proin”), são feitas em condições normais de mer- podem gerar antecipação do vencimento de dívidas em determinados contratos 20. Custos das vendas e serviços:
2020
2019
cado. (a) Os valores devidos a Química del Atlántico S.A.C., referem-se subs- de empréstimos e debêntures. O vencimento antecipado só ocorre quando do não Custos dos produtos vendidos (fabricação própria) ............ 293.262 286.237
atendimento
da
relação
EBITDA/Divida
Financeira
Liquida
com
o
mercado
bantancialmente a mútuos que foram renegociados em 2019, com amortizações
em parcelas anuais e taxa juros de 7% a.a.; (b) Os valores devidos a Quimpac cário, onde em 2020 esta relação foi de 3,0 EBITDA ou pela relação de PL/Divida Matérias-primas ................................................................... 237.865 232.167
1.144
1.116
Corp S.A.C., referem-se substancialmente a mútuos, realizados entres os me- Liquida pela relação de 2,5. Os empréstimos que seguem esta diretriz estão atre- Embalagens.........................................................................
6.040
ses de outubro de 2017 e junho de 2019, e foram quitados em novembro/20; lados aos contratos celebrados com os bancos Santander e Itaú (Debenturistas), Materiais auxiliares .............................................................. 6.188
(c) Os valores devidos a Proin, tiveram seu prazo de pagamento e forma de e são medidos uma única vez no ano, em abril do ano seguinte ao encerramento Depreciação ........................................................................ 21.974 21.044
pagamento definidos após a venda das ações da Pan Americana a Quimica do do ano. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia atendeu aos indicadores re- Mão de obra ........................................................................ 17.625 17.203
Atlantico, deixando a Proin de ser parte relacionada; (d) Na venda das ações queridos contratualmente. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo das debêntures Serviços de terceiros ........................................................... 2.639
2.576
da Katrium, o saldo de contas a receber com a Pan-americana foi cedido ao era apresentado da seguinte forma:
Custos fixos e outros ........................................................... 5.827
6.091
31/12/2020
acionista da Katrium – Quimica do Atlantico Participaçõs. (e) Valores referente
200.000 Custos de mercadorias revendidas ..................................... 77.250 97.284
a adiantamentos efetuados a Quimpac S/A de importações que foram envia- Principal atualizado.......................................................................
719 Matérias-primas ................................................................... 32.754 41.248
das posteriormente cujo registro foi em R$ e realizado em fevereiro/21. Tran- Juros incorridos ............................................................................
(6.385) Mercadorias ......................................................................... 44.496 56.036
sações com partes relacionadas: As seguintes transações foram conduzidas Custos a amortizar .......................................................................
Total .............................................................................................
194.334 Custos de industrialização por terceiros (Nota 1) ................ 1.353
com partes relacionadas: a) Venda de produtos e serviços
–
2020
2019 Características da emissão:
Serviços de terceiros ...........................................................
109
–
Série
1ª
emissão
série
única
Vendas de produtos para
54
–
200.000 Materiais utensílios e consumo ...........................................
Pan-Americana S.A. (f)
–
43.063 Quantidade de títulos ..........................................
247
–
R$ 200.000 Mão de obra ........................................................................
Quimpac S.A
1.042
641 Valor nominal .......................................................
943
–
04/12/2020 Outros ..................................................................................
Química del Pacífico
1.824
745 Data de emissão ..................................................
Vencimento inicial ................................................
04/01/2022 Total dos custos das vendas e serviços .............................. 371.865 383.521
Os produtos são vendidos com base nas tabelas de preço em vigor e nos termos Vencimento final ..................................................
04/12/2025 21. Despesas com vendas:
2020
2019
que estariam disponíveis para terceiros. b) Compra de produtos e serviços:
Período de carência.............................................
12 meses
2020
2019 Amortização programada ....................................
Mensal Despesas com vendas nacionais ........................................ 25.226 21.777
Compras de produtos e serviços com a
Juros remuneratórios ...........................................
DI + 4,15% Fretes ................................................................................... 18.945 17.963
Pan-Americana S.A. (f)
–
43.063 15. Impostos a recolher:
(644)
2020
2019 Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa... 1.355
Quimpac S.A
114.201
83.772 ICMS....................................................................................
806
8.650 Brindes e amostras..............................................................
497
259
(f) Não temos mais operações comerciais entre as empresas, a última transa- Impostos retidos (IRRF, ISS, INSS, Lei nº 10.833) ..............
902
705 Despesas de armazenagem................................................ 4.387
4.148
7.433
– Outras ..................................................................................
ção ocorreu em junho/2019. c) Remuneração do pessoal-chave da Adminis- IRPJ Parcelamento (a) ........................................................
42
51
2.685
– Despesas com vendas por exportações .............................
tração: O pessoal-chave da Administração inclui o Conselho da Administração CSLL Parcelamento (a) .......................................................
7.359
5.418
ICMS
Parcelamento
(b)
......................................................
9.869
–
(diretores executivos e não executivos) e todos os administradores da Com1.409
–
482 Aluguel de tanques para armazenamento ........................... 1.680
panhia. A remuneração paga ao pessoal-chave da Administração por servi- INSS Parcelamento .............................................................
29
21
21.695
9.837 Comissões sobre contratos de câmbio................................
ços prestados no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$2.855
3.988
7.850
9.837 Fretes ................................................................................... 5.650
(R$2.380 em 2019). d) Saldos do fim do exercício, decorrentes da venda e Circulante ............................................................................
Não circulante ...................................................................... 13.845
– Total das despesas com vendas.......................................... 32.585 27.195
compra de produtos e prestação de serviços
2020
2019 (a) Parcelamento firmados em 23 de dezembro de 2020 com prazo de pagamento 22. Despesas gerais e administrativas:
2020
2019
em 60 prestações mensais; (b) Reparcelamentos firmados em 06 de maio de
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 5)
Pessoal (a)........................................................................... 10.418
9.942
2020 com prazo de pagamento em 36 prestações mensais.
Pan-Americana S.A. (i)
–
29 16. Salários e encargos sociais:
914
1.146
2020
2019 Seguros ...............................................................................
Quimpac S.A.
284
956 INSS e FGTS.......................................................................
1.284
997 Auditoria externa..................................................................
499
465
Quimpac de Colombia
–
– Previdência privada (Nota 20) .............................................
199
26 Consultorias administrativas e financeiras ..........................
690
552
Quimica do Atlantico
–
– Participações no resultado ..................................................
873
1.039 Despesas com veículos .......................................................
101
181
3.053
2.947 Contribuições e doações .....................................................
Química del Pacífico
619
469 Provisões .............................................................................
32
24
Férias ...............................................................................
2.205
2.121
Total (Nota 5)
903
1.454
1.760
Encargos de férias ...........................................................
848
826 Serviços de terceiros ........................................................... 2.851
Contas a pagar a partes relacionadas
799
1.162
2.901
3.563 Taxas e emolumentos ..........................................................
Quimpac S.A. (Nota 12)
41.358
30.941 Encargos previdenciários ....................................................
Outras taxas e contribuições ...............................................
62
40 Consultorias jurídicas ..........................................................
843
841
ì) Pan-Americana deixou de ser parte relacionada em 2020 após a compra dos
8.372
8.612 Associações de classes ......................................................
199
196
25% restantes em 31/08/2020 pela Quimica do Atlantico, a qual passou a deter 17. Provisão para riscos trabalhistas: A Administração considera que as proviCartórios e publicações legais .............................................
104
121
100% das ações da Companhia (vide Nota 17 – Patrimônio Líquido).
sões constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com os processos Provisão de riscos trabalhistas ............................................ 1.673
–
11. Imobilizado:
em andamento. A movimentação da provisão para riscos trabalhistas pode ser Depreciações.......................................................................
588
746
Taxa
2020
2019
demonstrada da seguinte forma:
de
DepreDepreAluguéis, condomínios, luz e água ......................................
506
673
ConstituiPagamendepreciação
ciação
128
358
2019
ção Reversão
tos
2020 Despesas com viagens .......................................................
ciação
acu- Saldo
acuSaldo Trabalhistas .......
–
1.047
1.673
–
1.309
1.411 Despesas ação COVID-19 (a) ............................................. 1.575
Descrição
(%) Custo mulada líquido Custo mulada líquido
1.047
1.673
–
1.309
1.411 Outras .................................................................................. 2.031
1.618
Terrenos
9.953
–
9.953 16.875
– 16.875
Edificações
4
31.366
(8.359) 23.007 32.013
(7.303) 24.710 As principais causas trabalhistas provisionadas são relacionadas a pagamento Total ..................................................................................... 23.951 19.785
de horas extras, responsabilidade subsidiária e solidária, verbas rescisórias, e (a) Despesas diversas com funcionários durante a pandemia, como transporte parInstalações
industriais
10 183.201 (93.940) 89.261 180.407 (73.340) 107.067 etc. Contingências passivas com risco possível: A Companhia possui ações de ticular, ajuda de custo de energia elétrica para os funcionários em home office e
natureza trabalhista que envolvem risco de perda classificado pela Administra- também disponibilização de ajuda com alimentação. (a) Abaixo segue disposta a
Móveis e
utensílios
10
1.133
(648)
485
1.085
(536)
549 ção e por seus advogados e consultores legais como possível, as quais totalizam composição das despesas com pessoal:
Veículos
20
2.217
(1.646)
571
2.224
(1.331)
893 aproximadamente R$ 2.742 em 31 de dezembro de 2020 (R$3.520 em 2019),
2020
2019
dos quais R$ 1.411 encontram-se provisionados em 31 de dezembro de 2020 Salários (férias e 13º salário) e honorários.......................... 6.624
Taxa
2020
2019
5.952
(R$
1.006
em
2019).
18.
Patrimônio
líquido:
a)
Capital
social:
O
capital
social
da
de
DepreDepreEncargos sociais (INSS e FGTS) ........................................ 1.604
1.719
Companhia, subscrito e integralizado está representado por 122.833.875 ações Participações no resultado (i) ..............................................
depreciação
ciação
323
727
ordinárias,
nominativas
com
valor
nominal
de
R$
1,00
(hum
real)
cada,
totalizando
ciação
acu- Saldo
acuSaldo
Previdência privada (ii) ........................................................
116
142
R$
122.834.
A
composição
do
capital
social
em
31
de
dezembro
de
2020
está
Descrição
(%) Custo mulada líquido Custo mulada líquido
Benefícios (assistência médica, seguros, vale-transporte
demonstrada
abaixo:
Processae refeições) ......................................................................... 1.479
1.331
Acionistas
2020
2019
mento
Indenizações trabalhistas ....................................................
272
71
Ações
de dados
20
3.375
(2.590)
785
2.889 (2.315)
574
Total ..................................................................................... 10.418
9.942
Ações
ParticiOrdiná- ParticiTotal do
R$
Ordinárias pação
R$
rias
pação (i) A participação no resultado se baseia em itens relacionados não somente a lucraimobilizado
–
–
–
13.965 38.156 25% tividade, mas em fatores de produção e qualidade. (ii) A Companhia oferece a todos
em serviço
231.245 (107.183) 124.062 235.493 (84.825) 150.668 Pan-Americana S.A. ..
os seus colaboradores a participação em um plano de previdência do tipo contribuiQuímica do Atlântico
Obras em
Participações Ltda. . 122.834 122.833.875 100% 41.894 114.465 75% ção definida. O plano é administrado pelo Banco Bradesco, através do Bradesco
andamento
78.597
– 78.597 40.890
– 40.890
Asset Management (“BRAM”). Pela natureza do plano, não há risco atuarial a ser
Capital social
Total do
integralizado ............ 122.834 122.833.875 100% 55.859 152.621 100% reconhecido nas demonstrações financeiras da Katrium e o risco dos investimentos
imobilizado
em curso
78.597
– 78.597 40.890
– 40.890 Em 31 de agosto de 2020, o controlador da Companhia exerceu seu direito de é dos participantes do mesmo. O regulamento vigente prevê a participação dos
compra e realizou a aquisição dos 25% restantes da Companhia. Também nesta funcionários do percentual entre 4% a 8% do salário, sendo que a patrocinadora
Total do
imobilizado
309.842 (107.183) 202.659 276.383 (84.825) 191.558 data a Companhia capitalizou o AFAC de R$ 66.975, demonstrando com essas contribui com 100% do montante aportado pelos funcionários.
6. Estoques
Produtos acabados
Produtos em processo
Mercadorias para revenda
Matérias primas e embalagens
Mercadoria em depósito
Outros materiais (principalmente manutenção)
Mercadoria em trânsito

2020
6.243
1.282
7.146
18.679
32.468
15.537
8.729
90.084
2020

2019
6.362
544
1.365
18.643
10.513
13.822
32.751
84.567
2019
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23. Resultado financeiro, líquido:
Receitas financeiras
Receita de juros sobre ativos financeiros mensurados
pelo custo
amortizado.......................................................................
Descontos obtidos de fornecedores ..................................
Outras receitas financeiras ................................................
Total das receitas financeiras ..............................................
Despesas financeiras
Despesas de juros sobre obrigações financeiras
mensuradas
pelo custo amortizado .....................................................
Juros de mora ....................................................................
Juros sobre duplicatas descontadas .................................
Encargos sobre saldo devedor ..........................................
Abatimentos sobre duplicatas ............................................
IOF s/ empréstimos e outros .............................................
Multas de mora ..................................................................
Outras despesas financeiras (a) (Nota 23.1) .....................
PIS sobre receitas financeiras ...........................................
COFINS sobre receitas financeiras ...................................
Encargos sobre parcelamentos .........................................
Total das despesas financeiras............................................
Variação cambial ativa.........................................................
Variação cambial passiva ....................................................
Total das variações cambiais, líquidas ................................
Resultado financeiro, líquido................................................
(a) Despesas impactadas pela emissão de Debentures.
23.1. Outras Despesas Financeiras:
Comissão sobre emprestimos .............................................
Serviços Prestados ..............................................................
Outras despesas bancárias .................................................

2020

2019

62
118
137
317

70
175
245
490

(14.719)
(1.533)
(1.462)
(42)
(1.568)
(1.268)
(948)
(4.767)
(7)
(13)
(3.886)
(30.213)
45.747
(95.851)
(50.104)
(80.317)

(15.248)
(2.116)
(1.746)
(382)
(1.308)
(795)
(1.213)
(2.311)
(2)
(15)
(436)
(25.572)
36.151
(43.461)
(7.310)
(32.392)

2020
2019
495
140
2.069
–
2.203
2.171
4.767
2.311
24. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição
social, calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, estão reconciliados com
os valores registrados como despesas de imposto de renda e de contribuição social,
conforme apresentado abaixo:
2020
2019
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição
social
14.883 (4.197)
Adições Temporárias ........................................................... 10.842
(1.414)
Variações cambiais ...........................................................
7.939
(140)
PCLD ................................................................................ 1.354
(644)
Despesas não dedutíveis .................................................
681
32
Provisões para Contingências Trabalhistas ......................
364
(296)
Outras ...............................................................................
504
(366)
Lucro real (prejuízo) antes da compensação de prejuízo
fiscal e
base negativa .................................................................... 25.725 (5.611)
Reconhecimento de impostos diferidos sobre prejuízos
fiscais e
base negativa ....................................................................
5.611
Compensação Prejuízos Fiscais Anos Anteriores ............... (7.717)
–
Lucro real após compensação de prejuízo fiscal e base
negativa ............................................................................... 18.008
–
Imposto de renda - 15% ...................................................... 2.701
–
Adicional - 10% ....................................................................
1.776
–
Despesa de imposto de renda ............................................ 4.477
–
Despesa de contribuição social - 9% .................................. 1.621
–
Despesa de imposto de renda e contribuição social (*) ...... 6.098
–
Corrente ............................................................................... 6.098
–
Diferido ................................................................................
(742)
(693)
Alíquota efetiva ....................................................................
24%
0%
(*) Em 31 de dezembro de 2020, a Empresa possui estoque de prejuízos fiscais
e base negativa de CSLL no montante de R$ 56.173 (R$ 63.890 em 2019) que
poderão ser utilizados para compensação de lucros tributáveis futuros até o limite
de 30% da base tributável anual. 25. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: Os principais fatores de riscos que surgem no curso normal dos negócios
da Companhia são: (i) exposição em moeda estrangeira; (ii) taxa de juros; (iii) preços
de matérias primas; (iv) risco de liquidez; e (v) risco de crédito. A Companhia analisa
cada um desses riscos tanto individualmente como em uma base interconectada,
e define estratégias para gerenciar o impacto econômico sobre o desempenho da
Companhia. Embora não possua uma política formal para a gestão de riscos financeiros, a Companhia executa suas operações baseada em quatro pontos principais:
(i) estrutura de capital, financiamentos e liquidez; (ii) riscos transacionais relacionados ao negócio; (iii) riscos de conversão de balanços; e (iv) riscos de crédito de
contrapartes financeiras. As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de
riscos descritos abaixo: a) Risco de mercado: a.1) Risco de taxa de câmbio: A Companhia incorre em risco cambial sobre empréstimos, compras e despesas/receitas
com juros sempre que eles são denominados em moeda diferente de sua moeda
funcional. A Companhia possui 65% de seus produtos fabricados, precificados em
USD, desta forma proporciona uma proteção natural a seus custos. Em cada operação em moeda estrangeira a Companhia avalia a necessidade de proteção, seja
por meio de NDF ou de Swaps. a.2) Risco de taxa de juros: A Companhia aplica
uma abordagem dinâmica de hedge de taxa de juros segundo a qual a composição
de destino entre a dívida de taxa fixa e flutuante é revista periodicamente. O objetivo
da política da Companhia é alcançar um equilíbrio ideal entre custo de captação e
a volatilidade dos resultados financeiros, levando em conta as condições do mercado, bem como a estratégia de negócios. b) Risco de crédito: Concentração de
risco de crédito de contraparte: O risco de crédito é reduzido em virtude da grande
pulverização da carteira de clientes e dos procedimentos de controle que o monitoram. Em 2019 e 2020, a Companhia não realizou investimentos, mesmo assim,
a fim de minimizar o risco de crédito de numerários mantidos em conta corrente, a
Companhia adotou políticas de alocação de caixa, levando em consideração limites
e avaliações de créditos de instituições financeiras, não permitindo concentração
de crédito, ou seja, o risco de crédito é monitorado e minimizado, pois as alocações
são realizadas apenas com um seleto grupo de contrapartes altamente qualificado. A definição das instituições financeiras autorizadas a operar como contrapartes
da Companhia estabelece limites máximos de exposição a cada contraparte com
base na classificação de risco e na capitalização de cada contraparte. Os valores
contábeis de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes e demais contas a receber, excluindo pagamentos antecipados e
impostos a recuperar representam a exposição máxima de risco de crédito em 31
de dezembro de 2020 e 2019. Não havia nenhuma concentração de risco de crédito
relevante com quaisquer contrapartes em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Risco
de liquidez: A Administração da Companhia entende que os fluxos de caixa das atividades operacionais, caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo,
junto com o acesso a empréstimo, bem como o suporte do grupo, são suficientes
para financiar as despesas de capital e o passivo financeiro. Em 2020 a Companhia
apresenta capital circulante positivo, além da Companhia ter o suporte do acionista
controlador para continuar com suas operações financeiras, mediante a emissão
de garantias (Nota 12) para os empréstimos contratados, desta forma mitigando o
risco de liquidez da Companhia. d) Gerenciamento de capital: A Companhia está
constantemente otimizando sua estrutura de capital visando maximizar o valor do
investimento dos acionistas, mantendo a desejada flexibilidade financeira para executar os projetos estratégicos. Ao analisar sua estrutura de capital, a Companhia
utiliza a mesma relação de dívida e classificações de capital aplicada nas suas demonstrações financeiras. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído
no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente en-

tre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Todos
2020
2019
os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
NíCon- Valor Con- Valor
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo Ativo
Categoria vel
tábil
justo tábil justo
descrita abaixo, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa Fornecedores com risco
Custo
à mensuração do valor justo como um todo. Mensuração do valor justo: Nível 1 sacado ........................... amortizado 2
9.998 9.998 4.216 4.216
- dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que Empréstimos e
Custo
seja possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo. financiamentos .............. amortizado 2 32.929 32.929 157.153 157.153
Nível 2 - dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não
Custo
ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em da- Debêntures ...................... amortizado 2 200.719 200.719
dos observáveis de mercado. Nível 3 - dados extraídos de modelo de precificação Débitos com partes
Custo
baseado em dados não observáveis de mercado. O valor justo hierárquico, contábil relacionadas
amortizado 2 65.248 65.248 97.048 97.048
e de mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia em 31 de de26. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2020 o montante de cobertura
zembro 2020 e 2019 são como segue:
2020
2019 dos bens segurados é de R$ 232.980, onde a Administração julga ser suficiente
NíCon- Valor Con- Valor para o caso de ocorrência de eventuais sinistros, em razão do risco fracionado, com
Ativo
tábil
justo tábil justo um limite máximo de indenização no montante de R$150.000.
Categoria vel
Caixa e equivalentes de
Custo
Data de vigência
Valor da
caixa ............................... amortizado 2 18.974 18.974 6.569 6.569 Risco operacional coberto
(localidades)
De
Até
cobertura
Contas a receber de
Custo
170.948
clientes .......................... amortizado 2 41.439 41.439 36.511 36.511 Honório Gurgel ........................................ 31/12/2020 31/12/2021
Santa Cruz............................................... 31/12/2020 31/12/2021
21.624
Créditos com partes
Custo
26.000
relacionadas
amortizado 2 62.147 62.147 43.809 43.809 Armazém externo .................................... 31/12/2020 31/12/2021
São Paulo ................................................ 31/12/2020 31/12/2021
1.114
Passivo
Armazém externo .................................... 31/12/2020 31/12/2021
13.294
Fornecedores em moeda
Custo
nacional
amortizado 2 25.097 25.097 22.225 22.225
José Rosenberg Furer - Diretor - CPF 062.985.987-66
Fornecedores em moeda
Custo
Anderson de Azevedo Lopes Assumpção - Diretor - CPF 035.164.847-05
estrangeira..................... amortizado 2 49.897 49.897 59.802 59.802
CONTADORA - Sueli Bedendo da SIlva CRC-RJ 093806/O-6
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Katrium Indústrias Químicas S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da
Katrium Indústrias Químicas S.A. (“Katrium” ou “Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira, da Katrium em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB). Base para opinião com ressalva: Recuperabilidade dos créditos fiscais diferidos: Como apresentado na Nota 9, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui créditos fiscais diferidos no valor de R$ 28.131 mil, decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas e diferenças temporárias, registrados no decorrer
dos anos. Como determinado pelo CPC 32 - Tributos sobre o lucro, uma condição para a manutenção dos referidos créditos registrados é que estes estejam e continuem
suportados por projeções de lucros tributáveis que demonstrem a sua recuperação em um futuro próximo, com alto grau de previsibilidade e confiabilidade. Para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a administração nos apresentou projeções que não atendiam a esses critérios. Consequentemente, entendemos que, em
31 de dezembro de 2020, o ativo não circulante deveria ter sido revertido. Assim, o ativo não circulante e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 se encontram
apresentados a maior em R$ 28.131 mil e o lucro líquido do exercício findo nessa data se encontra apresentado a maior em R$ 742 mil. ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS: Como apresentado na nota 7, em 16 de julho de 2020, a Companhia obteve decisão favorável em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo
das contribuições para o PIS e a COFINS, lhe garantindo, dessa forma, o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no período de outubro de 2014
a julho de 2019. Apesar da decisão favorável transitada em julgado, a Companhia não contabilizou o ativo decorrente dos valores a serem compensados. Desta forma,
o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e o lucro líquido do exercício findo nessa data estão apresentados a menor em R$ 20.979 mil (R$ 13.846 líquido dos
efeitos dos impostos diferidos). 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 e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de
auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além dos assuntos descritos na seção “Base para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos
descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria
tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”, incluindo
aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa
avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os
assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia. Reconhecimento de receita: Conforme descrito
nas Notas 3.j) e 19, as receitas da Companhia são oriundas, principalmente, da distribuição de produtos químicos no mercado nacional e internacional para as indústrias
de defensivos agrícolas e de alimentação humana e animal. Sua contabilização é conforme regime de competência da transferência da responsabilidade sobre o bem
para o cliente.. Devido à relevância dos montantes envolvidos e às características inerentes ao processo de reconhecimento de receita, incluindo o volume e a segurança de captura de todas as vendas dentro do período de competência, consideramos esse tema como um assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria. Como
nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) entendimento do desenho dos controles internos implementados
pela Companhia para o processo de reconhecimento da receita; (ii)procedimentos de confirmação externa para uma amostra da base que compõe o saldo de contas
a receber mediante o envio de cartas de confirmação; (iii) verificação, por amostragem, das documentações suporte das vendas realizadas no exercício; (iv) teste de
corte de competência das receitas, com verificação de documentação comprovando a entrega das mercadorias e dentro da competência correta; e (v) análise mensal
das receitas utilizando dados agregados e desagregados para identificar relações ou movimentações dissonantes às nossas expectativas baseadas em nosso conhecimento da Companhia e do setor. Como resultado destes procedimentos identificamos ajuste de auditoria relacionado ao reconhecimento da receita no período de
competência correto, sendo este ajuste registrado pela administração tendo em vista sua materialidade sobre as demonstrações contábeis. Baseados no resultado dos
procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos aceitáveis as políticas de reconhecimento de receita
adotadas pela administração, bem como as respectivas divulgações efetuadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Estoques: Conforme
descrito na nota explicativa 6, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía saldo de estoques no montante de R$ 90.084 mil. Os estoques da Companhia são
compostos de matéria-prima e embalagens, mercadoria em trânsito e produtos acabados. A Companhia possuí 5 armazéns o que requer processos e controles sobre
a existência física dos estoques. Além disso, o grande volume de compras e vendas de matéria prima e mercadorias, além da existência de custos fixos que envolvem
critérios diversos de rateio, faz com que a valorização dos estoques se torne complexa e relevante. Devido ao montante envolvido, elevado número de entradas e saídas
e complexidade na valorização, consideramos esse tema como um assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria. Como a nossa auditoria conduziu esse
assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram: (i) entendimento dos processos internos da Companhia relacionados à contagem física e monitoramento dos
estoques; (ii) acompanhamento, em bases amostrais, da contagem física das fábricas e armazéns; (iii) verificação por amostragem das documentações de compras e
vendas e recálculo do custo médio dos itens selecionados; (iv) avaliação dos critérios utilizados pela administração para cálculo da provisão para perdas na realização
dos estoques e revisão dos cálculos efetuados; e (v) avaliação da necessidade de provisão para perdas na realização dos estoques com base nas vendas realizadas.
Como resultado destes procedimentos identificamos ajuste de auditoria referente a diferença entre os registros operacionais e os saldos contábeis , sendo este ajuste
registrado pela administração tendo em vista sua materialidade sobre as demonstrações contábeis. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados
sobre os estoques, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos aceitáveis as políticas de monitoramento e valorização dos estoques adotadas pela administração, bem como as respectivas divulgações efetuadas, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Responsabilidades da
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas
de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 22 de março de 2021.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6. Walter G. Neumayer - Contador CRC-RJ091659/O.

Principais taxas de empréstimos BC divulga criação
da China seguem inalteradas
de novos rankings Top 5

A

principal taxa de
empréstimos (LPR,
em inglês) de um
ano na China, uma taxa de
referência baseada no mercado, ficou em 3,85% esta semana, permanecendo
inalterada face ao mês passado.
A LPR para mais de cinco
anos, na qual muitos bancos
tomam como referência para
empréstimos hipotecários,
também permaneceu inalterada em relação à leitura anterior de 4,65%, de acordo
com o National Interbank
Funding Center (NIFC).
As taxas de juros permaneceram estáveis por 11

meses consecutivos, correspondendo às expectativas
do mercado, disseram os
analistas. A saudável recuperação da economia chinesa
com uma acelerada produção e uma perspectiva positiva das atividades econômicas sustentaram as estáveis
taxas de empréstimos, disse
Wen Bin, analista-chefe do
China Minsheng Bank.
Segundo a agência Xinhua, a China adotará uma
política monetária prudente que seja flexível, precisa,
adequada e moderada em
2021, de acordo com o relatório de trabalho do governo deste ano.

A LPR tem como base as cotações feitas pelos
bancos adicionando alguns
pontos-base à taxa de juros
das operações de mercado
aberto do banco central
(principalmente a taxa de
MLF), e é calculada pelo
NIFC, servindo como referência para os empréstimos
bancários. Atualmente, é
constituída por taxas para
dois prazos: um ano e mais
de cinco anos. Os bancos
qualificados enviam suas
cotações antes das 09h00
no 20º dia de cada mês. O
NIFC calcula e divulga a
LPR às 09h30 do mesmo
dia ou no dia útil seguinte.

O Banco Central (BC)
criará novos rankings Top
5 (sistema de classificação
das instituições baseado
no índice de acerto de suas
projeções de curto, médio
e longo prazos) para as seguintes projeções: Longo
Prazo anual – IPCA – Ano
Seguinte; Longo Prazo
anual – Preços Administrados – Ano Corrente;
Longo Prazo anual – Preços Administrados – Ano
Seguinte; Móvel mensal –
IPCA acumulado nos próximos 12 meses; e Móvel
mensal – IPCA acumulado
nos 12 meses terminados

no 24º mês à frente.
Em agosto de 2020, o
BC passou a coletar expectativas mensais para o IPCA até o 25º mês à frente.
Com a divulgação da nova interface de coleta das
expectativas de mercado,
em janeiro de 2021, essas
projeções passaram a integrar o sistema informatizado, sendo completadas
pelas projeções de taxa de
câmbio e taxa Selic, até o
24º mês, e de PIB, até o 8º
trimestre. Anteriormente,
o prazo para as projeções
mensais ia até o 18º mês
ou 6º trimestre.

Segundo o BC, a criação
dos novos rankings Top 5
é uma continuidade desses
aprimoramentos do Sistema Expectativas de Mercado.
Os novos rankings buscam estimular o desenvolvimento dos métodos de
projeção dos agentes de
mercado para prazos mais
longos, alinhados com o
horizonte relevante para a
política monetária, e reconhecer e premiar as melhores projeções. A primeira
data de referência para a
coleta dessas projeções será 23 de abril de 2021.
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Vale envia relatório financeiro à SEC
Exigência é para todas as empresas com ações negociadas no país

A

mineradora Vale
emitiu à Comissão
de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC
(Securities and Exchange Commission), relatório
anual do ano passado referente ao exercício encerrado em: 31 de dezembro de
2020. O documento deve
ser apresentado anualmente
por todas as empresas estrangeiras com ações negociadas nas bolsas de valores
nos EUA.
No caso da mineradora, o conteúdo fornece um
panorama de cada um dos
negócios da mineradora,
apresentando os resultados
financeiros e operacionais,
fatores de risco e o anda-

mento dos investimentos e
projetos da Vale.
O documento foi registrado junto à Comissão
de Valores Mobiliários
dos Estados Unidos na
terça-feira (23) de março
de 2021 Os dados podem
ser visualizados no link:
http://www.vale.com/
brasil/PT/investors/information-market/annual-reports/20f/Paginas/
default.aspx.
Em todo ano 2020, a
Vale teve lucro de US$
4,88 bilhões, número veio
abaixo da média das projeções dos analistas compiladas pela Refinitiv, que
apontavam para um resultado positivo de US$ 6,56

bilhões. No quarto trimestre, divulgado em fevereiro último, a mineradora
reportou lucro de US$ 739
milhões.
De acordo com a empresa, o lucro no 4º tri veio
abaixo dos US$ 2,17 bilhões
do terceiro trimestre por
conta das maiores despesas
relacionadas à tragédia de
Brumadinho (MG), seguindo o acordo global para reparação de Brumadinho, e
encargos com impairments
(custo por redução no valor
recuperável de um ativo),
principalmente em ativos
de carvão e níquel.
Já o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações (Ebi-

tda, na sigla em inglês) da
companhia foi de US$ 4,24
bilhões no último trimestre
do ano passado. A média
das expectativas dos analistas era de um Ebitda de
US$ 8,98 bilhões.
Esse Ebitda forte foi atribuído ao forte desempenho
do negócio de metais ferrosos, que tiveram um aumento de 17% nos preços realizados e de 26% no volume
de vendas, além do níquel e
do cobre, que registraram
crescimentos de 12% e 10%
respectivamente no preço
de referência.
A receita, por sua vez, foi
de US$ 14,76 bilhões. Os
analistas do mercado financeiro esperavam uma recei-

ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Companhia Aberta
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.,
AVISA que, a partir do dia 25 de março de 2021, estarão à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar,
Flamengo, Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores no website
da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos de que trata o art. 133 da
Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído o Boletim de Voto à Distância), relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti
Presidente do Conselho de Administração

AVISO AOS ACIONISTAS
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3), comunica aos seus acionistas, em atendimento ao
disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, que, a partir
do dia 30 de março de 2021, inclusive, os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2021, estarão à disposição
dos Srs. Acionistas da Companhia, em sua sede localizada na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 4º e 6º andares, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. Os documentos também poderão ser acessados no site da companhia (ri.eneva.
com.br) e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.
br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Marcelo Habibe - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. ENEVA S.A.

ta de US$ 14,26 bilhões.
No release de resultados, a companhia deu muito destaque às reparações
por causa de Brumadinho.
“Até fevereiro de 2021,
mais de 9.100 pessoas foram indenizadas individualmente, e um total de
mais de R$ 13 bilhões foi
destinado para pagamento
de indenizações, obras de
infraestrutura e a iniciativas de reparação ambiental e socioeconômica”,
destacou a mineradora.
A Vale firmou no começo de fevereiro um acordo
com o governo de Minas
Gerais que estabelece em
R$ 37 bilhões as reparações pela tragédia, que dei-

xou 270 mortos.
A mineradora está se
posicionando para aderir
ao Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) e melhorar
suas práticas de gestão de
barragens. “A Vale promoverá uma avaliação interna
aprofundada e definirá um
plano de ação para implementar integralmente os
princípios e recomendações do GISTM”, prometeu a empresa. A companhia divulgou a aprovação
da distribuição de R$ 4,26
por ação na remuneração
aos acionistas por conta
do desempenho no segundo semestre do ano passado.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8
AVISO AOS ACIONISTAS. A SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na
sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações
referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.
Wilson Lemos de Moraes Junior
Diretor-Presidente

Relatório da Administração - Senhores Acionistas, Em cumprimento das disposições legais e estatutárias , submetemos a apresentação dos acionistas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2020. Agradecimentos. Ao reconhecermos que o resultado alcançado é conseqüência da união e do esforço de nossos colaboradores e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo de todos com que nos relacionamos. Queremos
expressar nossos agradecimentos, aos nossos acionistas, aos nossos clientes e fornecedores, e aos nossos Governos Municipais, Estaduais e Federal e demais autoridades, as agências Reguladoras e aos demais Agentes do Setor.
Demonstrações do Fluxo de Caixa - Exercícios findos em 31/12/2020 e
Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
31/12/2020 31/12/2019
2019 (Em milhares de Reais)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo e patrimônio líquido
194.943
64.450 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
229.114
61.004 Circulante
31/12/2020 31/12/2019
115.860
15.841 Lucro Líquido
Caixa e equivalentes de caixa
83.692
4.216 Fornecedores
42.620
37.201
11.122
1.650 Ajuste
Contas a receber de clientes
111.763
32.367 Dividendos propostos e JCP a pagar
6.000
- IR e CS Diferido
Serviços em curso
6.394
5.116 Empréstimos
4.155
8.180
34.745
33.379 Depreciação do imobilizado
Tributos a recuperar
7.116
1.518 Debêntures
11.985
11.687
15.208
3.784 Amortização do intangível
Estoques
19.046
16.961 Tributos e contribuições sociais a recolher
22
18
8.704
6.821 Baixa de ativo imobilizado
Despesas antecipadas
1.103
826 Obrigações regulatórias
7
190
3.304
2.975 Despesa de juros sobre debêntures
Não circulante
265.304
276.191 Outros passivos
8.361
10.457
183.987
183.310 Atualização Monetária de debêntures
Tributos a recuperar
1.535
973 Não circulante
4.897
6.202
34.000
Despesas antecipadas
236
314 Empréstimos
72.047
73.935
68.774
98.799 Variações nos ativos e passivos
Imobilizado
263.455
274.804 Debêntures
790
350 Contas a receber
Intangível
78
100 Provisão para Contingência
(79.396) (15.426)
78.234
81.826 Estoque
494.418
337.195 Imposto de renda e contribuição social diferidos
(2.085)
2.030
2.189
2.335 Tributos a recuperar
(6.159)
(1.040)
Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 Obrigações Vinculadas à Autorização e Permissão Pública
Patrimônio líquido
115.488
89.435 Outros ativos
(1.478)
(1.125)
31/12/2020 31/12/2019 Capital social
(Em milhares de Reais)
75.000
75.000 Fornecedores
100.019
12.684
Receita líquida
276.424 132.505 Reserva de Lucros
14.271
12.140 Obrigações regulatórias
1.883
509
Custo sobre serviços prestados
(193.897) (55.625) Dividendos Adicionais Propostos
26.217
2.295 Tributos e contribuições a recolher
29.293
10.297
Lucro bruto
82.527
76.880
494.418
337.195 Tributos e contribuições - diferido
(7.747)
538
Despesas gerais e administrativas
(6.329)
(6.490)
Demonstrações dos resultados abrangentes
Outros passivos
622
318
Outras receitas
25
91
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Compensação de IRPJ e CSLL
(17.869)
(8.009)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
76.223
70.481
(8.411) (10.486)
31/12/2020 31/12/2019 Juros pagos
Receita Financeira
374
721
80.719
64.225
42.620
37.201 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Despesa Financeira
(13.658) (17.014) Lucro líquido do exercício
- Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Resultado financeiro
(13.284) (16.293) Outros resultados abrangentes
8.617
Resultado abrangente total
42.620
37.201 Resgate de Titulos e Valores Mobiliários
Aquisições de ativo intangível
(69)
Diretoria
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
62.939
54.188
Aquisições de ativo imobilizado
(642)
(1.535)
Imposto de renda e contribuição social - Corrente
(24.474)
(8.807)
Marcelo Pedreira de Oliveira - Diretor Presidente
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos
(642)
7.013
Imposto de renda e contribuição social - Diferido
4.155
(8.180)
Contador
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Lucro líquido do exercício
42.620
37.201
Francisco Vicente Santana Silva Telles - CRC/RJ 092850/O-0
Dividendos e JCP pagos
(7.095) (34.600)
Lucro por ação (básico e diluído) – em reais
0,304
0,265
Empréstimo
40.000
Demonstrações das mutações no patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Amortização de debêntures.
(33.506) (32.484)
Reserva de Lucros
Dividendos
Lucros
Caixalíquidoprovenientedasatividadesdefinanciamentos
(601) (67.084)
Capital Social Reserva Legal Reserva de retenção de Lucros Adicionais Propostos Acumulados
Total Aumento de caixa e equivalentes de caixa
79.476
4.154
Em 31 de dezembro de 2018
75.000
10.280
2.204
- 87.484 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4.216
62
Pagamento de dividendos
(2.204)
- (2.204) Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
83.692
4.216
Lucro líquido do exercício
37.201 37.201
A integra das demonstrações financeiras encontra-se disponível
Destinação do resultado:
1.860
(1.860)
no site da companhia: www.tevisa.com.br
Dividendos intercalares e JCP
(33.046) (33.046)
Dividendos Adicionais Propostos
2.295
(2.295)
- segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
Em 31 de dezembro de 2019
75.000
12.140
2.295
- 89.435 normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorPagamento de dividendos
(2.295)
- (2.295) ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
Lucro líquido do exercício
42.620 42.620 são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inDestinação do resultado:
2.131
(2.131)
- fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
Dividendos intercalares e JCP
(14.272) (14.272) tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoDividendos Adicionais Propostos
26.217
(26.217)
- ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
Em 31 de dezembro de 2020
75.000
14.271
26.217
- 115.488 exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras negócio, e que estão suportados por premissas, tais como a taxa de câmbio do dólar demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
- Aos Administradores e Diretores da Termelétrica Viana S/A. Rio de Janeiro - RJ. norte-americano, inflação e o valor da capacidade instalada por MegaWatts (MW), a planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Termelétrica Viana S/A fim de validar a premissa de venda dos ativos em mercado ao término do contrato. como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nos(”Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 Devido ao grau de subjetividade envolvido nas projeções de recuperação desses sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta- ativos, associado às incertezas inerentes ao ambiente regulatório em que a Socieda- do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de opera, e aos impactos que eventuais alterações nas premissas subjacentes teriam les internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas nas demonstrações financeiras, consideramos esse assunto significativo para a Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para placontábeis significativas e outras informações elucidativas Em nossa opinião, as de- nossa auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto: Obtivemos o entendi- nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
monstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os mento sobre a avaliação e o desenho dos controles chave relacionados ao processo o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Socieaspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Termelétrica Viana S/A de elaboração, revisão e aprovação das premissas base para a elaboração dos es- dade.• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respec- tudos técnicos de impairment. Nossos procedimentos de auditoria incluíram também das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •
tivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas a avaliação e discussões com a Sociedade abrangendo o processo de preparação e Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de revisão dos estudos técnicos baseados na avaliação a valor de mercado do ativo continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi- imobilizado, para corroborar as análises de recuperabilidade desse ativo. Adicional- incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitu- mente avaliamos, a razoabilidade e consistência da análise utilizada comparando-a significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se
lada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financei- com dados obtidos de fontes externas. Efetuamos também a análise de sensibilidade concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso reras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios que demonstra o impacto sobre o valor recuperável resultante de possíveis mudanças latório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas nas premissas-chave usadas pela Sociedade e avaliamos a consistência das divul- ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as gações efetuadas nas demonstrações financeiras. Baseados nos procedimentos de Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a auditoria acima resumidos e nas evidências obtidas, consideramos aceitável o saldo data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Socieevidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi- do ativo imobilizado, assim como as respectivas divulgações no contexto das demons- dade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
nião. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aque- trações financeiras tomadas em conjunto relativas ao exercício findo em 31 de de- geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgales que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa zembro de 2020. Responsabilidades da administração pelas demonstrações ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta- e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa ção das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per- planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, incluopinião separada sobre esses assuntos. Perda por redução ao valor recuperável mitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde- sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
(impairment) do ativo imobilizado. Veja a Nota 3.a das demonstrações financeiras. pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os
Principais assuntos de auditoria: A Sociedade possui registrado no ativo imobili- financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Socie- responsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram considerados
zado em 31 de dezembro de 2020, R$ 263.456 mil (R$274.804 em 31 de dezembro dade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício
de 2019), referentes a investimentos realizados oriundos do direito de autorização com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Desde geração de energia elétrica que compreendem o custo de construção de usina demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Socie- crevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regutermelétrica. A Sociedade avalia anualmente seus ativos de forma a assegurar que dade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para lamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recu- evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em
peração, independentemente de existirem indicadores de redução ao valor recupe- auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, denrável das suas unidades geradoras de caixa ("UGCs"). A recuperação de seus ativos razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de tro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o inteestá suportada por estimativas, baseadas em informações geradas por estudos distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela- resse público. Rio de Janeiro, 01 de março de 2021. KPMG Auditores Independentes
técnicos internos, os quais envolvem julgamento significativo sobre a realização do tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Milena dos Santos Rosa - Contador CRC RJ-100983/O-7
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
I. Aos Acionistas
III. Investimentos
A Administração da Technos S.A. (“Companhia”) apresenta suas demonstrações financeiras referentes ao exercício
Os investimentos da Companhia se concentram, usualmente, em sete principais tipos: (i) investimentos na estrutura
social findo em 31 de dezembro 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.
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
II. Apresentação do desempenho dos negócios sociais da Companhia
mobiliário de ponto de venda associado ao projeto de franquias, (vi) móveis e utensílios; e (vii) Marcas e Patentes.
A Companhia desenvolve, monta e distribui relógios desde 1956, diretamente ou por meio de suas subsidiárias que
O montante total de investimentos totalizou R$0,4 milhão no exercício social encerrado em 31/12/20 e R$9,5
são vendidos em todo o território nacional. A receita operacional bruta da Companhia, ilustrada na tabela a seguir,
milhões no exercício social encerrado em 31/12/19.
consiste em receitas advindas: (i) da venda de relógios e óculos; e (ii) da prestação de serviços de assistência
técnica.
IV. Principais Fatos Administrativos Ocorridos no Exercício
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Durante o exercício social, não houve a necessidade do Conselho de Administração da Companhia deliberar e,
2019
2020
Variação (%) 2019/2020
consequentemente, aprovar aumento de capital.
(em milhões de reais, exceto percentuais)
Também não houve outro fato administrativo ocorrido no exercício de 2020 que necessite ser destacado nesta
Receita Bruta
seção.
Venda de Produtos
372,1
282,8
-24,0%
V.
Política de Reinvestimento de Lucros e Distribuição de Dividendos
Assistência Técnica
6,3
2,3
-63,4%
O Estatuto Social da Companhia determina que os lucros apurados em cada exercício social terão a destinação que
Total
378,4
284,5
-24,6%
a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em lei. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações
2019
(%) do Total
2020
(%) do Total Variação (%) 2019/2020
prevê que, do lucro líquido do exercício social, obtido após a dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para
(em milhões de reais, exceto percentuais)
o imposto de renda, 5% serão destinados para constituição da reserva legal, até atingir 20% do capital social.
Venda de Produtos (por Categoria)
Após a constituição da reserva legal, o Estatuto Social determina que o lucro que remanescer, ajustado pela
Clássico
178,5
48,0%
142,2
50,3%
-20,3%
constituição de reservas de contingências e/ou sua respectiva reversão, se for o caso, será distribuído na seguinte
Esporte
47,5
12,8%
34,8
12,3%
-26,7%
ordem: (a) 25%, no mínimo, será destinado para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas, compensados
Moda
146,1
39,3%
105,8
37,4%
-27,6%
os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados; e (b) o saldo terá a destinação que for
Total
372,1
100,0%
282,8
100,0%
-24,0%
deliberada pela Assembleia Geral.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
A distribuição dos dividendos da Companhia ocorre anualmente. De acordo com o Estatuto Social vigente, a
2019
2020
Variação (%) 2019/2020
Companhia poderá levantar balanços semestrais e ainda, em qualquer época, balanços extraordinários e o Conselho
(em milhões de reais, exceto percentuais)
de Administração poderá, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, declarar dividendos intermediários à conta
Venda de Produtos (por Canal de Distribuição)
de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Não existem
Lojas Especializadas (1)
268,7
191,5
-28,7%
restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamento que sejam especialmente aplicáveis
Magazines
103,4
91,3
-11,7%
à Companhia, assim como não existem restrições impostas por contratos, decisões judiciais, administrativas ou
Total
372,1
282,8
-24,0%
arbitrais.
b) Assistência Técnica
Nossa receita bruta com assistência técnica passou de R$6,3 milhões no exercício social encerrado em 31/12/19 VI. Auditores
para R$2,3 milhões no exercício social encerrado em 31/12/20, representando queda de 63,4%.
Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, os auditores independentes da Companhia são a KPMG Auditores
c) EBITDA e EBITDA Ajustado
Independentes desde janeiro de 2017.
Reportamos nosso EBITDA de acordo com a instrução 527/12 da CVM. Para melhor refletir a geração de caixa
A política da Companhia em relação aos auditores independentes, na prestação de serviços não relacionados
operacional e recorrente da empresa, reportaremos também o EBITDA Ajustado, que poderá ser conciliado com o
à auditoria externa, substancia-se nos princípios que preservam a independência do auditor. Esses princípios
EBITDA considerando os ajustes que seguem na tabela abaixo:
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.
2019
AV (1) (%)
2020
AV (1) (%) AH (2) (%)
Adicionalmente, dentre os procedimentos adotados pela Companhia para evitar a existência de conflito de
(=) Lucro Líquido
-122,7
-38,8%
-28,7
-11,7%
76,6%
interesses, perda de independência ou objetividade dos auditores independentes, destacam-se os seguintes: (i)
(+) Depreciação e Amortização
-12,2
-3,9%
-11,0
-4,5%
-9,4%
a contratação e negociação de quaisquer serviços fora do escopo da auditoria deve ser sempre realizada junto
(+/-) Resultado Financeiro
-5,2
-1,6%
-24,5
-10,0%
371,0%
a equipes diferentes daquelas que prestam os serviços de auditoria liderados por outros sócios e sem qualquer
(+) Impostos Correntes
0
0,0%
-2,6
-1,1%
100,0%
comunicação entre si; e (ii) as contratações de serviços dos auditores externos devem sempre ser discutidas com
(+/-) Impostos Diferidos
9,2
2,9%
7,3
3,0%
-20,3%
o Conselho de Administração da Companhia.
(=) EBITDA (CVM 527/12)
-114,4
-36,2%
2,1
0,9%
-101,8%
Dessa forma, considerando a natureza dos serviços prestados, a Companhia entende, com base na confirmação dos
(+/-) Provisão para Contingências¹
-9,7
-3,1%
1,6
0,7%
-116,6%
auditores, que durante o exercício de 2020 os auditores externos não prestaram serviços que pudessem impactar
(+) Outras Despesas Não Caixa²
-1,4
-0,4%
0,0
0,0%
-100,0%
a independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria das demonstrações
(+) Outras Despesas Não Recorrentes³
-1,5
-0,5%
-2,6
-1,1%
75,9%
-6,4
-2,0%
-3,5
-1,4%
-44,6%
(+) Impacto do AVP sobre o Resultado Operacional4
financeiras.
(+) Impactos Extraordinários5
-110,6
-35,0%
0,0
0,0%
-100,0%
Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.
(=) EBITDA Ajustado
15,2
4,8%
6,7
2,7%
-56,1%
Joaquim Ribeiro
Em 2020, o EBITDA ajustado de R$ 6,7 milhões foi 56,1% abaixo de 2019.
Diretor Presidente
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Nota
2020
2019
2020
2019 Passivo
Circulante
Ativo
Empréstimos e financiamentos
13
4.468
35.555
Fornecedores
15
38
21
14.286
83.388
Circulante
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar
17
1
4.761
3.582
Caixa e equivalentes de caixa
4
6
12
65.258
54.109
IR e Contribuições retidos na fonte
17
33
43
1.450
923
Salários e encargos sociais a pagar
14
34
4.459
6.496
Caixa restrito
5
11.313
6.828
Dividendos a pagar
4
1.371
1.375
Contas a receber de clientes
7
133.452
154.790
Valor a pagar por aquisição societária
6
1.103
1.103
Instrumentos financeiros derivativos
25
911
Dividendos a receber
24
1.399
3.376
Arrendamento a pagar
14
2.186
3.390
Estoques
8
76.979
122.615
Provisão para honorários de êxito
18
2.027
2.043
Contas a pagar - cessão de direitos creditórios
18
19.830
19.275
Impostos a recuperar
17
2
32.723
32.415
Adiantamento de clientes
6.426
3.691
IR e CSL a recuperar
17
8
10.880
5.834
Outros
220
4.315
1.331
305
103
66.682
163.063
Instrumentos financeiros derivativos
25
407
2.519
Não circulante
25
29
11.473
11.863
Outros
Empréstimos e financiamentos
13
133.732
66.397
Imposto de renda e contribuição social diferidos
17
15.559
23.213
1.430
3.427
342.485
390.973
Provisão para contingências
16
53.938
54.638
3.380
1.767
Ativos não circulantes mantidos para venda
12
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar
17
1.696
1.852
Valor a pagar por aquisição societária
6
4.230
4.656
1.430
3.427
345.865
392.740
Instrumentos financeiros derivativos
25
292
Não circulante
Contas a pagar - cessão direitos creditórios
18
7.113
Arrendamento a pagar
14
2.050
3.753
Depósitos vinculados
6
3.728
4.264
Provisão para honorários de êxito
18
4.633
5.478
Adiantamentos a fornecedores
15
3.500
4.250
Outros
1.151
215.838
168.543
Impostos a recuperar
17
23.997
37.344
305
103
282.520
331.606
Instrumentos financeiros derivativos
25
540 Patrimônio líquido
19
Capital social
130.583
130.583
130.583
130.583
Depósitos judiciais
16
2.781
5.520
Ações em tesouraria
(11.208)
(11.208)
(11.208)
(11.208)
Gastos com emissão de ações
(10.870)
(10.870)
(10.870)
(10.870)
Investimentos
9
315.170
341.161
Reservas de capital e opções outorgadas
204.432
204.432
204.432
204.432
28.129
Imobilizado
11
38.992
Ajuste de avaliação patrimonial
(14.134)
(14.107)
(14.134)
(14.107)
Reserva de lucro de incentivo fiscal reflexa
14.287
42.450
14.287
42.450
190.815
192.441
Intangível
10
Dividendo adicional proposto
3.205
3.205
3.205
3.205
315.170
341.161
252.950
283.351
Total do patrimônio líquido
316.295
344.485
316.295
344.485
Total do passivo e patrimônio líquido
316.600
344.588
598.815
676.091
316.600
344.588
598.815
676.091
Total do ativo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
21
22

Controladora
2020
2019
(2.194) (1.814)
(1.790)
(2.194) (3.604)
(25.964) (119.061)
15
(5)
(4)
(5)
11
(28.163) (122.654)

Consolidado
2020
2019
244.607 316.225
(132.208) (206.982)
112.399 109.243
(63.578) (103.839)
(14.704) (3.828)
(33.850) (39.589)
- (71.618)
(19.412) (26.011)
9.529
8.997
(9.616) (126.645)
54.628
40.336
(78.936) (45.519)
(24.308) (5.183)
(33.924) (131.828)

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
Provisão para redução ao valor recuperável do ágio (impairment)
10
Outras despesas
22
Outras receitas
22
Prejuízo antes do resultado financeiro e equivalência patrimonial
Resultado de equivalência patrimonial
9
Receitas financeiras
23
Despesas financeiras
23
Resultado financeiro, líquido
23
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
(1.893)
Corrente
7.654
Diferido
17
9.174
(28.163) (122.654) (28.163) (122.654)
Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação (expresso em R$ por ação):
Prejuízo básico e diluído por ação
(0,3643) (1,5868)
Integralmente de operações continuadas (nota 19.6(d))
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

Receita bruta a valor presente
Provisão para perda por redução a valor recuperável de contas a
receber
Insumos adquiridos de terceiros
Custo das vendas
Materiais, energias e serviços de terceiros e outros
Perda/recuperação de valores ativos
Outras (despesas) receitas, líquidas

Controladora
2020
2019
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)

-

Consolidado
2020
2019
281.035 370.884
(14.704)
266.331

(3.828)
367.056

- (106.975) (159.060)
(2.243) (54.012) (94.557)
(3.360)
(295)
237
61
(2.243) (164.110) (253.851)
(2.243) 102.221 113.205
- (71.618)
(11.087) (12.255)
(2.243)
91.134
29.332

Valor adicionado bruto
Provisão para redução ao valor recuperável do ágio (impairment)
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
(25.964) (119.061)
Receitas financeiras
15
54.628
40.336
Outros
1.128
2.196
Valor adicionado total (retido) a distribuir
(27.009) (121.289) 146.890
71.864
Distribuição do valor adicionado
Salários e encargos
1.009
1.228
65.650
88.409
Impostos Federais
7.760
25.426
Impostos Estaduais
140
133
35.621
47.997
Impostos Municipais
330
400
Incentivos fiscais
- (12.424) (12.850)
Juros e variações cambiais
5
4
73.047
36.075
Outros
5.069
9.061
Prejuízo do exercício
(28.163) (122.654) (28.163) (122.654)
Valor adicionado (retido)/ distribuído
(27.009) (121.289) 146.890
71.864
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
(28.163) (122.654) (28.163) (122.654)

Prejuízo do exercício
Itens que podem subsequentemente ser reclassificados para o resultado
(27)
25
Operações no exterior - diferenças cambiais na conversão
(28.163) (122.654) (28.190) (122.629)
Total do resultado abrangente do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2020
2019

Consolidado
2020
2019

Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
(28.163) (122.654) (33.924) (131.828)
Ajuste de itens que não afetam o caixa:
Amortização e depreciação
11.087
12.254
Provisão (reversão) para valor recuperável de estoques
5.106
32.779
Provisão (reversão) para perda por redução a valor recuperável de contas
a receber
14.704
3.828
Baixa de contas a receber por execução de garantia sem geração de caixa
(1.500)
Ajuste a valor de mercado em ativos não circulantes disponíveis para venda
1.420
Provisão (reversão) para contingências
(700) 14.245
Resultado na venda de ativos permanentes
953
34
Provisão para redução ao valor recuperável do ágio (impairment)
71.618
Impairment (reversão) de bens do ativo imobilizado e intangível
2.634
(7)
Equivalência patrimonial
25.964 119.061
Juros sobre empréstimos
6.889
5.956
Instrumentos financeiros derivativos
1.449
Outras despesas de juros e variação cambial
34.600
4.390
Despesas com opções de ações
23
1.426
Outros
(38)
225
(2.199) (3.570) 44.180
13.420
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) de contas a receber
3.601
1.561
Redução (aumento) nos estoques
40.530 (40.289)
Redução (aumento) nos impostos a recuperar
10
1.522
8.846
5.522
Redução (aumento) nos outros ativos
4
249
3.879
10.731
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar
237
20 (71.953) 21.894
Aumento (redução) em salários e encargos sociais a pagar
(20)
7
(2.037)
(460)
Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições sociais a pagar
(11)
42
(343) (2.945)
(1.979) (1.730) 26.703
9.434
Dividendos recebidos
1.977
1.717
Juros pagos
- (12.898) (4.220)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(853)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais
(2)
(13) 12.952
5.214
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de participação societária
(538) (22.529)
Caixa restrito
1.014
Resgate de depósitos vinculados
642
20.577
Compras de imobilizado
(1.440) (4.279)
Valor recebido pela venda de imobilizado e ativos destinados a venda
3.379
1.056
Compra de ativos intangíveis
(1.665) (5.263)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento
378
(9.424)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Depósitos vinculados em garantia a empréstimo – caixa restrito
(4.212)
Empréstimos pagos
- (202.333) (57.998)
Emprestimos obtidos
- 209.594
50.261
Arrendamento pago
(5.226) (3.804)
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia
(4)
(4)
(1)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamento
(4)
(2.181) (11.542)
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(6)
(13) 11.149 (15.752)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota 4)
12
25
54.109
69.861
Caixa e equivalentes de caixa no final do período (Nota 4)
6
12
65.258
54.109
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(6)
(13) 11.149 (15.752)
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 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Em 1º de janeiro de 2019
Opções de compra de ações - stock options (Nota 20)
Prejuízo do período
Variação cambial em investimento no exterior de controlada
Absorção do prejuízo do exercício
Em 31 de Dezembro de 2019
Em 1° de janeiro de 2020
Prejuízo do exercício
Variação cambial em investimento no exterior de controlada
Absorção de prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2020

Reservas de lucros
Gastos com
Ajustes de
Reservas
Capital Ações em emissão de Reservas
Opções
avaliação de incentivo Reserva Retenção
social tesouraria
ações de capital outorgadas patrimonial fiscal reflexa
legal de lucros
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
24.204
(14.132)
52.139
16.293
96.672
1.426
25
(9.689) (16.293)
(96.672)
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
25.630
(14.107)
42.450
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
25.630
(14.107)
42.450
(27)
(28.163)
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
25.630
(14.134)
14.287
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Dividendo
adicional
proposto
3.205
3.205
3.205
3.205

Lucros
(prejuízos)
acumulados
(122.654)
122.654
(28.163)
28.163
-

Total do
patrimônio
líquido
465.688
1.426
(122.654)
25
344.485
344.485
(28.163)
(27)
316.295

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
2.5. Caixa e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a comproa. Contexto operacional. A Technos S.A. (a “Controladora” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto missos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. O Grupo considera equivalentes de caixa uma
e está sediada na cidade do Rio de Janeiro - RJ - Brasil. A Companhia foi constituída em 6 de dezembro de 2007 e entrou aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insigem operação em 8 de janeiro de 2008. Seu objeto social é a participação em outras sociedades, no país ou no exterior. Em nificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente
31 de dezembro de 2018 a Companhia detinha participação de 100% no capital da Technos da Amazônia Indústria e Co- de caixa quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
mércio S.A. (“TASA”), no capital da SCS Comércio de Acessórios de Modas Ltda. (“SCS”) e no capital da SCS 2 Comércio 2.6. Ativos financeiros e passivos financeiros. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender amde Acessórios de Modas Ltda (“SCS 2”), empresas consolidadas nessas demonstrações financeiras (conjuntamente “Gru- bas as condições a seguir e não for designado como mensurado a Valor Justo por Meio de Resultado (VJR): (i) é mantipo”). O Grupo tem como atividade principal a fabricação e distribuição no atacado de relógios de pulso. A Companhia do dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais;
aborda no contexto operacional dois importantes tópicos de interesse – Evolução dos principais indicadores financeiros e e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal
Comentários sobre os impactos da COVID-19: Evolução dos principais indicadores financeiros: Como já indicado em e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a Valor Justo Através de Outros Resuldemonstrações financeiras anteriores, a Companhia iniciou o ano de 2020 com o objetivo de acelerar a implementação de tados Abrangentes (VJORA) se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: (i) é
seu plano de turnaround e a melhora de sua performance. Entretanto, a partir de Março de 2020, a evolução da pandemia mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
“COVID-19” no Brasil e as consequentes medidas de isolamento social como o fechamento de shopping centers e a limita- quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que
ção das atividades de varejo sacrificaram fortemente a venda de produtos e serviços da Companhia. Como contraponto ao são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um invesimpacto negativo de vendas registrado principalmente no primeiro semestre, a Companhia implementou várias ações para timento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente
preservar seu caixa e acelerar sua reestruturação. Como consequência da implementação bem sucedida de ações para por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em Outros Resultados Abrangentes (ORA). Esta
acelerar seu turnaround e preservar seu caixa, a Companhia demonstrou no segundo semestre de 2020 uma recuperação escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
relevante de performance mesmo durante a pandemia. A Receita Bruta de 2020 foi 24,6% inferior em comparação com o amortizado ou VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros demesmo trimestre do ano anterior. Esta variação é resultado de um impacto mais agressivo da pandemia nos primeiros tri- rivativos. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma
mestres do ano e uma evolução sequencial a partir do 3T20. No período, a Companhia apresentou Lucro Bruto de R$112,4 atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou redumilhões e Margem Bruta de 46,0%, comparado a R$109,2 milhões e 34,5% no mesmo período do ano anterior. As despesas zir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC 48
de vendas e gerais e administrativas foram reduzidas em 24,2%. Este resultado é fruto da aceleração do plano de turna- / IFRS 9). Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento
round estrutural da Companhia, principalmente pela redução expressiva de headcount e a terceirização da rede de Assis- significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrestência Técnica. A Companhia totalizou R$196,1 milhões em capital de giro no quarto trimestre de 2020, aumento de R$2,1 cido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição.
milhões versus o mesmo período do ano anterior. Este resultado é uma composição de redução de contas a receber, im- 2.6.1. Classificação. As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:
pactado pela redução de venda principalmente do segundo trimestre do ano, e redução do estoque e contas a pagar – am- Ativos financeiros mensurados a VJR. Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado
bos impactados pela limitação de novas compras a partir de março. Em linha com a estratégia de preservação de caixa líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Ativos financeiros a custo amortizado.
adotada diante da evolução do COVID-19, a Companhia divulgou no início de Outubro o alongamento de cerca de 85% de Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo
suas dívidas financeiras com seus principais credores. Com esta negociação, a Companhia obteve alongamento de cerca amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são recode R$119,9 milhões de reais, que passaram a ter prazo médio de vencimento de 4,3 anos. A Companhia, com esta renego- nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Instrumentos de
ciação, concluiu o processo de reequilíbrio de sua estrutura de dívida às suas necessidades de fluxo de caixa de curto e dívida ao VJORA. Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros calculalongo prazo, preservando as suas capacidades financeira e operacional. Comentários sobre os impactos da COVID-19 dos utilizando o método do juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros
e medidas tomadas pela Companhia. A evolução do COVID-19 a partir de Março trouxe impactos para a Companhia resultados líquidos são reconhecidos em resultados abrangentes. No desreconhecimento, o resultado acumulado em
tanto do ponto de vista da força de trabalho, quanto do lado da oferta e da demanda para a comercialização de marcas, resultados abrangentes é reclassificado para o resultado. Instrumentos patrimoniais ao VJORA. Esses ativos são
produtos e serviços. Para mitigar os efeitos da pandemia, a Companhia implementou ações importantes para preservar a mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos
saúde de seus colaboradores e da empresa, com um foco especial na preservação de caixa no curto prazo e na aceleração que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos
do turnaround de longo prazo. Sobre o impacto na força de trabalho, a Companhia adotou regime de home office, suspen- são reconhecidos em resultados abrangentes e nunca são reclassificados para o resultado.
deu ou reduziu jornadas de trabalho, isolou grupos de risco e reduziu viagens não essenciais. Tais medidas vem sendo 2.6.2. Reconhecimento e mensuração. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhemantidas durante todo o período da pandemia, de forma mais agressiva a partir de março e durante todo o segundo trimes- cidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
tre e, com flexibilizações gradativas - conforme recomendação dos órgãos competentes- ao longo do quarto trimestre, inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos
sempre com o objetivo de preservar a saúde dos colaboradores. Do lado da oferta de produtos, a Companhia não sofreu que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é
restrições no abastecimento de mercadorias por seus fornecedores. Apesar do atraso de aproximadamente um mês na inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são
reabertura das fábricas após o ano novo chinês no início de 2020, a maioria dos fornecedores asiáticos da Companhia re- diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo
estabeleceu rapidamente suas operações. Além disso, a Companhia trabalha com cobertura de estoque que a permite de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
passar por eventuais rupturas de curto prazo no suprimento de seus fornecedores internacionais sem impacto relevante no 2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido
abastecimento aos seus clientes. Do lado da demanda, tendo em vista a observada redução da atividade econômica mun- é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos
dial e no Brasil a partir de março de 2020, a nova pandemia do Coronavírus impactou a Companhia na demanda por seus e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito
produtos, na atividade de seus clientes, e na capacidade dos referidos clientes de cumprir prazos e termos de pagamento legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de
junto à Companhia. A empresa tem uma rede de distribuição bastante pulverizada e de baixa concentração com aproxima- inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
damente 9 mil clientes ativos em todo o território nacional, incluindo grandes magazines, lojas especializadas, atacadistas 2.6.4. Redução ao valor recuperável (Impairment). Ativos financeiros com problemas de recuperação: Em cada
e lojas de e-commerce. Portanto, dada a característica fragmentada da rede de distribuição da Companhia, o impacto acima data de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida
mencionado associado à demanda e à inadimplência varia de acordo com o perfil e característica de cada revendedor. mensurados ao VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação”
Importante ressaltar que este impacto foi mais sentido no mês de março e no segundo trimestre deste ano, e vem reduzindo quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro.
sequencialmente conforme a recuperação da atividade econômica do país. Outro impacto importante percebido a partir do Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáagravamento da pandemia foi um aumento considerável da inadimplência, assim como aumento das solicitações de pos- veis: • Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; • Quebra de cláusulas contratuais, tais como
tergações de pagamento por parte dos clientes. A Companhia reforçou o time de cobrança e tem contado com o apoio do inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; • Reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não
time comercial nas negociações com os clientes para melhorar os índices de recuperação de crédito. O início da reabertura seriam aceitas em condições normais; • A probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de
das lojas e retomada da atividade operacional dos clientes, é outro fator que tem contribuído positivamente na redução da reorganização financeira; ou • O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras.
inadimplência sequencialmente. O aumento da inadimplência, assim como a estimativa futura deste impacto, gerou u ma Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para
provisão adicional de crédito esperado de R$2,9 milhões no quarto trimestre de 2020. Adicionalmente, outro ponto de pre- ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos.
ocupação é a volatilidade do câmbio, uma vez que aproximadamente 75% do custo da Companhia são denominados em 2.7. Ativos mantidos para venda. Os ativos não circulantes ou grupos (contendo ativos e passivos) mantidos para
moeda estrangeira. A Companhia trabalha com uma política de hedge que a protege parcialmente de oscilações de curto venda ou distribuição são classificados como mantidos para venda se for altamente provável que serão recuperados
prazo, porém a manutenção do câmbio em patamar muito desfavorecido para o real por um período prolongado pode re- primariamente por meio de venda ao invés do seu uso contínuo. Os ativos, ou grupo de ativos, mantidos para venda, são
presentar uma dificuldade a mais na estratégia de recuperação de margem bruta da Companhia. A Companhia busca geralmente mensurados pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. Qualcontrapor os aumentos de dólar por meio não só do hedge financeiro, mas também por meio da redução do custo fabril, quer perda por redução ao valor recuperável sobre um grupo de ativos mantidos para venda é inicialmente alocada ao
melhor gestão de sortimento, redução de vendas promocionais e aumento seletivo. Para enfrentar o cenário desafiador ágio, e, então, para os ativos e passivos remanescentes em uma base pro rata, exceto pelo fato de que nenhuma perda
decorrente da pandemia de COVID-19, a Companhia criou um comitê de crise e adotou ações importantes visando preser- deve ser alocada aos estoques, ativos financeiros, ativos fiscais diferidos, ativos de benefícios a empregado, propriedavar a saúde da empresa, proteger seu caixa no curto prazo e ao mesmo tempo acelerar a implementação de seu plano de de para investimento e ativos biológicos, os quais continuam a ser mensurados conforme as outras políticas contábeis
turnaround com o objetivo de melhorar sua performance econômica no longo prazo. Além das ações já mencionadas acima, do Grupo. As perdas por redução ao valor recuperável apuradas na classificação inicial como mantidos para venda ou
vale citar: • Utilização de ferramentas tecnológicas para fomentar vendas à distância no atacado; • Fomento da ativação da para distribuição e os ganhos e perdas de remensurações subsequentes, são reconhecidos no resultado. Uma vez
base comercial de mais de 9.000 clientes da Companhia, favorecendo vendas para clientes em áreas e canais menos im- classificados como mantidos para venda, ativos intangíveis e imobilizado não são mais amortizados ou depreciados, e
pactados pela pandemia; • Aceleração do e-commerce próprio, que apesar de ainda contribuir pouco na receita da Compa- qualquer investimento mensurado pelo método da equivalência patrimonial não é mais sujeito à aplicação do método.
nhia, apresentou resultado melhor desde o inicio da pandemia; • Redução robusta do headcount fixo e temporário a partir 2.8. Instrumentos financeiros derivativos. Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em
de abril de 2020. • Redução de jornada para líderes e suspensão de contrato de trabalho para staff operacional, ambos que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para
normalizados a partir de outubro/2020. • Contingenciamento de despesas, eliminação de investimentos não essenciais, e reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de
implementação do orçamento base zero para reduzir estrutura de custos no longo prazo; • Redução do volume de novas hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da
compras, otimizando o estoque em casa, reprogramando lançamentos futuros e retornando com o fluxo de reabastecimen- natureza do item que está sendo protegido por hedge. O Grupo não adota a contabilidade de hedge (hedge accounting)
to gradativamente, considerando a manutenção de um mix saudável de vendas e o retorno a um nível adequado de cober- e reconhece os derivativos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e as variações no
tura; • Adequação do plano fabril considerando a paralisação temporária das linhas de produção a partir de março até se- valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são subsequentemente, reconhecidas na demonstração do
tembro de 2020, considerando a interrupção e o retorno gradativo do abastecimento; • Racionalização do portfólio de mar- resultado em “Receitas ou despesas financeiras”.
cas internacionais, com redução de algumas marcas licenciadas de terceiros e investimento maior em marcas próprias 2.9. Contas a receber de clientes. As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de
detentoras de maior rentabilidade; • Reengenharia de produto visando redução de lead time e redução de custos de novas mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivacompras, contrapondo parcialmente a pressão cambial; • Aumento seletivo de preços em todas as marcas buscando equi- lente a um ano ou menos ou outro prazo que atenda o ciclo normal de operação do Grupo, as contas a receber são claslibrar competitividade e rentabilidade frente a pressão cambial; • Negociação de prazos de pagamento mais alongados com sificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes
fornecedores internacionais para novas compras, de acordo com a estratégia de retorno ao fluxo de abastecimento da são avaliadas no momento inicial pelo valor justo e, subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso
Companhia; • Conversão de parte relevante da estrutura de custos fixos para custos variáveis, por meio da terceirização da taxa de juros efetiva, deduzidas do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos. O
de 9 filiais de assistência técnica e de serviços non-core na fábrica; • Reforço nas atividades de análise de crédito e cobran- CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por um modelo de ‘perdas de crédito esperadas’. O
ça para incrementar conversão de caixa e mitigar riscos de inadimplência; • Readequação da estrutura de liquidez e do novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos
perfil de endividamento da Companhia, processo concluído com sucesso em outubro de 2020 que permitiu adequar o de contratos e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais.
perfil de endividamento da Companhia às perspectivas de curto e longo prazo de suas atividades, preservando as suas Nos termos do CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38 / IAS 39. A avaliacapacidades financeira e operacional. • Implementação de programa de treinamento online com 8.186 horas de capacita- ção do valor justo é obtida através do cálculo do valor presente dos fluxos de caixa descontados, considerando a melhor
ção no ano de 2020 em comparação a 5568 horas dedicadas no mesmo período de 2019, um crescimento de 47%. É im- taxa compatível com transações de natureza, prazo e riscos do respectivo ativo. A outra premissa chave no cálculo do
portante ressaltar que a recuperação da demanda do setor no quarto trimestre se mostrou acima de nossas expectativas, valor presente é o prazo de recebimento. Utilizamos como premissa o prazo individual de cada nota fiscal faturada. O
gerando desafios de abastecimento devido ao longo lead time da cadeia de suprimentos relojoeira. No entanto, o recente Grupo reavalia essa metodologia trimestralmente, atualizando suas premissas conforme as práticas comerciais de
agravamento da crise sanitária no Brasil bem como as medidas de isolamento social adotadas no primeiro trimestre desse prazos efetivamente registradas assim como alterações na taxa de desconto aplicada.
ano demonstram ainda um cenário macro-econômico bastante incerto e volátil. Dessa forma, a Companhia continua atenta 2.10. Estoques. Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é
a situação da pandemia do COVID-19 no Brasil e no mundo. Medidas adicionais poderão ser implementadas conforme determinado usando-se o método do custo médio de aquisição, calculado a cada nova entrada nos estoques. Os custos
incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são contabilizados da seguinte forma: • Matériastenhamos maior clareza do cenário e seus impactos nas atividades da empresa.
-primas - Custo de aquisição segundo o custo médio. • Produtos acabados e em elaboração - Custo dos materiais
2. BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas diretos e mão de obra e uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas in- operacional normal. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos
ternacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo International os custos de execução e as despesas de venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado
Accounting Standards Board (IASB). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de de cada processo de importação. A provisão para perda de estoques é constituída em montante considerado adequado
Administração em 18 de março de 2021. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra- pela administração para absorver perdas na realização dos saldos de estoques. A variação da provisão no exercício
ções financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios social é contabilizada na rubrica de custo de mercadorias vendidas.
2.11. Ativos intangíveis. a. Ágio. O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contrapresapresentados, salvo disposição em contrário.
2.1. Sazonalidade. A Companhia não opera com impactos sazonais significativos durante o período, entretanto, no tação transferida, (ii) do valor da participação de não controladores na adquirida e (iii) do valor justo na data da aquisição
mercado interno, em geral, no quarto trimestre a demanda é mais forte do que nos demais trimestres, em razão das de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis
adquiridos. Caso o total da contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a particicelebrações comemorativas de Natal.
2.2. Base de consolidação. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da pação mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada
Technos S.A. e de suas controladas diretas e indiretas, conforme descrito na nota explicativa 9, denominadas Grupo. adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado. b.
O controle é obtido quando o Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento Marcas registradas e licenças. As marcas registradas e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas,
com a investida e tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido em relação à investida. Com inicialmente, pelo custo histórico. Valores a pagar por licenciamentos são registrados no passivo como “Licenciamenexceção do resgate das ações de não controladores, também mencionado na nota explicativa 10, a Companhia não tos a pagar”. As marcas registradas e as licenças adquiridas em uma combinação de negócios são reconhecidas pelo
apresentou outras alterações de participações em empresas consolidadas nem nas bases para consolidação no exercí- valor justo na data da aquisição. Posteriormente, as licenças, uma vez que têm vida útil definida, são contabilizadas
cio social findo em 31 de dezembro de 2020, portanto são as mesmas utilizadas em 31 de dezembro de 2019. O Grupo pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o
avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais custo das licenças durante sua vida útil estimada entre 1 e 5 anos. Para as marcas de vida útil indefinida que não estão
dos três elementos de controle. A consolidação de uma controlada tem início quando o Grupo obtiver controle em rela- sujeitos à amortização, são testados anualmente para a verificação de redução do valor recuperável (Nota 10). c. Reção à controlada e finaliza quando Grupo deixar de exercer o mencionado controle. O resultado e cada componente de lações contratuais com clientes. As relações contratuais com clientes, adquiridas em uma combinação de negócios,
outros resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo são reconhecidas pelo valor justo na data de aquisição. As relações contratuais com clientes têm vida útil finita e são
se isso resultar em prejuízo aos acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demons- contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método
trações financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis do Grupo. Todos linear durante a vida esperada da relação com o cliente que varia de 1 a 5 anos. d. Softwares. As licenças de softwares
os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para
entre membros do Grupo, são totalmente eliminados na consolidação. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de 1 a 5 anos.
e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos 2.12. Imobilizado. O imobilizado é composto por terrenos, edificações, equipamentos, veículos e instalações, e comna data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como preendem, principalmente, fábricas, escritórios e ativos utilizados na operação do Grupo. O imobilizado é mensurado
pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
da participação não controladora a ser reconhecida é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos não re- separado, conforme apropriado, somente quando for provável que resultem em benefícios econômicos futuros associaalizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados dos ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas
a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando
controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. incorridos. Os terrenos não são depreciados por possuir vida útil indefinida, porém, conforme CPC 01 são testados no
O percentual de participação nas empresas do grupo está disposto na nota explicativa 9. A empresa líder do Grupo é a mínimo anualmente sobre possibilidade de redução do valor recuperável. A depreciação de outros ativos é calculada
Technos S.A., sediada no Brasil, onde negocia suas ações na bolsa de valores de São Paulo (BM&FBovespa). Em 31 usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Anos
de dezembro de 2020 e 2019 o Grupo não possuía empresas controladas em conjunto ou coligadas.
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2.3. Apresentação de informação por segmentos. A administração da Companhia analisou e concluiu que para fins Edificações próprias
3a5
de divulgações nessas demonstrações financeiras, em função da estrutura do Grupo e das informações utilizadas para Benfeitorias em imóveis de terceiro
10
tomadas de decisão e avaliações de desempenho ser elaboradas considerando os resultados do Grupo como um todo Equipamentos e instalações
Veículos
10
a Technos S.A. possui somente um segmento.
5 a 10
2.4. Conversão de moeda estrangeira. a. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas de- Móveis, utensílios e equipamentos
monstrações financeiras individuais e consolidadas de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando a Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contámoeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras bil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuindividuais e consolidadas estão apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Companhia e de todas as perável estimado (Nota 11). Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos valores recebidos
suas controladas diretas e indiretas exceto pela controlada indireta MVT Limited cuja moeda funcional é o dólar de Hong com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas ou Outras despesas” na demonstração do resultado do exercício.
Kong. A moeda de apresentação do Grupo também é o Real. Os ativos e passivos das controladas diretas e indiretas 2.13. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros. Os ativos que têm uma vida útil indefino exterior são convertidos para reais pela taxa de câmbio da data do balanço, e as correspondentes demonstrações nida, como o ágio e determinadas marcas e terrenos, não estão sujeitos à amortização ou depreciação e são testados
do resultado são convertidas pela taxa de câmbio da data das transações. As diferenças cambiais resultantes da refe- anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à amorrida conversão são contabilizadas separadamente no patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada no tização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem
exterior, o valor diferido acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada no exterior, é reco- que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contánhecido na demonstração do resultado. Eventual ágio na compra de uma controlada no exterior após 1º de janeiro de bil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos
2009 e eventuais ajustes a valor justo dos valores contábeis dos ativos e passivos resultantes da aquisição são tratados de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são integralmente agrupados na Technos
como ativos e passivos da controlada no exterior e convertidos na data do fechamento. b. Transações e saldos. As da Amazônia S.A. (“TASA”), que concentra as principais operações do Grupo. Os ativos não financeiros, exceto o ágio,
operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido.
nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados.
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2.14. Fornecedores e licenciamentos a pagar. As contas a pagar aos fornecedores e licenciamentos a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços ou licenciamentos de marcas que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
2.15. Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo. Custos de transação são contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, para
evidenciação do valor líquido recebido. Os custos de transação de captação não efetivada são reconhecidos como despesa
no resultado do período em que se frustrar essa captação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado.
2.16. Provisões. As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou construtiva) resultante de eventos
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa dos recursos financeiros requeridos para liquidar a obrigação no final de cada
exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base
nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos
de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que fossem recuperados de um terceiro, um ativo é
reconhecido se, e somente se, o reembolso for praticamente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
As provisões de naturezas cíveis, trabalhista, previdenciária e fiscal objeto de contestação judicial são reavaliadas
periodicamente, e são contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico interno, dos consultores legais
independentes e da Administração sobre o provável desfecho dos processos judiciais nas datas dos balanços.
2.17. Tributação. a. Tributos incidentes sobre receita. As despesas de impostos e contribuições sobre as vendas do
Grupo consistem em ICMS alíquota média de 12,5%, PIS e COFINS alíquotas médias de 1,10% (PIS) e 5,00% (COFINS)
e ISS alíquota média de 4,5%. Crédito estímulo do ICMS. A TASA, controlada integral da Companhia, detém benefício
de incentivo fiscal de ICMS concedido pelo governo do Estado do Amazonas, sobre determinados produtos incentivados,
que corresponde a 55% do valor do ICMS devido, apurado mensalmente na unidade fabril localizada no Distrito Industrial
de Manaus - AM. Consequentemente, a despesa com esses tributos registrada na demonstração do resultado como dedução de vendas é contabilizada pelo valor líquido de 45%, portanto, a receita líquida considera tal benefício. b. Imposto
de renda e contribuição social corrente. O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram
a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. O
encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou
substancialmente promulgadas no Brasil. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo
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. O Grupo, através de sua controlada TASA, goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado
auferido na comercialização de produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. O incentivo fiscal é calculado com
base no lucro tributário da atividade (chamado “lucro da exploração”), 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) e consistem na redução de 75% de imposto de renda sobre
resultado apurado na unidade fabril localizado no Distrito Industrial de Manaus - AM. Não existem obrigações adicionais
do Grupo com relação ao benefício fiscal direto do imposto de renda. Consequentemente, a despesa de imposto de
renda da TASA é apresentada na demonstração do resultado pelo valor líquido, descontando a parcela do incentivo fiscal
realizado. c. Imposto de renda e contribuição social diferido. A despesa com imposto de renda e contribuição social
compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente
reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. Os juros e multas relacionados ao imposto de
renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, são contabilizados de acordo com o CPC 25 / IAS
37 Provisões, Passivos Contingentes e 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 impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial
como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que
reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos. Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças
dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição
social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • Diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de
ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo
tributável nem o resultado contábil; • Diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e
empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que o Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão da
diferença temporária e 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 e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com
base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis
for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros,
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora
e de suas subsidiárias individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na
extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base
nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas
que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e
passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos.
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. 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
2.13. 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 2020 e 2019 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
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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
2020
2019
2020
2019
Caixa e numerário em trânsito
2.482
1.713
Depósitos bancários de curto prazo
6
12
6.451
8.073
Operações de renda fixa (a)
56.325
44.323
6
12
65.258
54.109
(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 financeiras 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
O caixa restrito do Grupo é composto por recurso captado junto ao FINEP – Financiadora de Inovação e Pesquisa (Nota
explicativa nº 13), cujos os recursos possuem destino específico e exclusivo, ainda não utilizado, no valor de R$ 7.101
e depósitos oriundos do recebimento da carteira de duplicatas vinculadas a garantia de empréstimos no valor de R$
4.212 (Nota explicativa nº 7). O saldo classificado na rubrica de Caixa Restrito no ativo circulante, com exceção dos
depósitos oriundos do recebimento de duplicatas, possui remuneração média de 100% do CDI.. Em 31 de dezembro de
2020, o caixa restrito é de R$ 11.313 (R$ 6.828 em 31 de dezembro de 2019).
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$ 3.728 em 31 de dezembro de 2020 (R$4.264 em 31
de dezembro de 2019) classificadas no ativo não circulante e o montante de contas a pagar é de R$ 4.230 em 31 de
dezembro de 2020 (R$ 4.656 em 31 de dezembro de 2019) classificado no passivo não circulante. A conta escrow tem
vigência de seis anos a partir de 19 de março de 2013, podendo ser prolongado caso ainda persista a existência de
risco de contas a pagar. Em 31 de dezembro de 2020 a conta escrow permanece vigente devido a existência de risco de
contas a 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
financeiras de primeira linha.
7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Consolidado
2020
2019
Contas a receber de clientes
169.147 176.939
Contas a receber de cartões de crédito
5.325
2.554
Ajuste a valor presente
(2.069)
(1.597)
Povisão para devolução de vendas – IFRS 15
(2.626)
(1.485)
Provisão para perdas esperadas nas contas a receber de clientes
(36.325) (21.621)
Contas a receber de clientes, líquidas
133.452 154.790
Abaixo, segue o saldo de contas a receber por prazo de vencimento:
Consolidado
2020
2019
A vencer
140.301 152.599
Vencidos:
Até 90 dias
5.458
4.387
Entre 91 a 180 dias
4.138
2.188
Acima de 181 dias
24.575
18.834
Contas a receber de clientes
174.472 178.008
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. 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 2020 uma expectativa de
perda de R$ 36.325 (R$ 21.621 em 31 de dezembro de 2019). O Grupo Technos em 31 de março de 2020 ajustou as
premissas de avaliação de risco de crédito, parametrizando o risco com base em grupo homogêneo de clientes, ampliando a visão sobre potencialização de risco da carteira de clientes. Devido a pandemia do Coronavirus – COVID-19,
causando redução da atividade econômica, o Grupo em 31 de março de 2020 analisou o risco de inadimplência e
concluiu sobre a necessidade de agravar a expectativa de perda esperada. Em 31 de dezembro de 2020 o ajuste das
premissas de avaliação de crédito e o agravamento do risco devido ao COVID 19, resultaram em impacto de R$ 14.704
milhões na expectativa de perda esperada. As movimentações na provisão para perda de contas a receber de clientes
do Grupo são as seguintes:
Consolidado
2020
2019
Saldo inicial
21.621
37.975
Provisão para perdas esperadas nas contas a receber de clientes reconhecida no resultado
do período corrente
18.716
3.921
Baixa de provisão
(4.012) (20.275)
Saldo contábil
36.325
21.621
A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil das contas a receber.
Aproximadamente 49% dos recebíveis a vencer do Grupo figuram como garantia de alguns empréstimos e financiamentos (Nota Explicativa nº 5). O Grupo não efetuou qualquer desconto de duplicatas. As contas a receber de clientes
são integralmente denominadas em Reais.
8. ESTOQUES
Consolidado
2020
2019
Produtos acabados
81.783 107.656
Produtos em processo
86
1.878
Componentes
71.495
80.176
Importações em andamento
885
10.949
Direitos de devolução de produtos
1.073
605
Adiantamentos a fornecedores
11.267
5.856
Provisão para perda de estoque
(89.610) (84.505)
76.979 122.615
O Grupo reduziu o volume de novas compras, adequando a cadeia de suprimentos a nova realidade. 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
2020
2019
Saldo inicial
84.505
50.278
Constituição de provisão para perda em estoque
6.138
34.227
Reversão de provisão para perda em estoques
(1.033)
Saldo contábil
89.610
84.505
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.
9. INVESTIMENTOS
O Grupo possui as seguintes participações diretas e indiretas:
Percentual e tipo de participação em %
Nome
Direta/indireta
2020
2019
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
2020
2019
Saldo inicial
341.161 458.795
Equivalência patrimonial
(25.964) (119.061)
Participação por ajuste reflexo no patrimônio de subsidiária
(27)
25
Opções de ações - stock options
1.402
315.170 341.161
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 2020
TASA
657.265 420.736
236.529 234.174
(25.559)
TASS
8
35
(27)
SCS
96.511 69.395
27.116
4.474
(2.931)
SCS 2
38.004 26.883
11.122 20.704
(1.321)
TOUCH
246
226
20
MVT
353
25
328
(1.214)
Em 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)
A conciliação entre o investimento em subsidiárias e o patrimônio líquido e o lucro líquido das subsidiárias é demonstrado a seguir:
2020
2019
Patrimônio líquido das subsidiárias
275.088 305.236
Menos
Lucro não realizado em estoque em operações entre subsidiárias
(832)
Ajustes em operações entre subsidiárias
(86)
Patrimônio líquido de subsidiárias controladas indiretamente
(34.787) (38.198)
Patrimônio líquido ajustado das subsidiárias
240.215 266.206
Prejuízo das subsidiárias
(31.025) (128.387)
Participação entre subsidiárias
5.061
9.326
Prejuízo ajustado das subsidiárias
(25.964) (119.061)
10. INTANGÍVEL
Consolidado
Marcas e Relações contratuais
Ágios Software licenciamentos
com clientes
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018
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
Saldo Inicial
155.220
13.972
22.075
1.174 192.441
Aquisições
1.414
252
1.665
Baixa – custo
(299)
(476)
(775)
Baixa – amortização
214
429
643
Amortização
(1.753)
(364)
(1.043)
(3.159)
Em 31 de dezembro de 2020
155.220
13.548
21.916
131 190.815
Custo
155.220
24.911
28.013
21.016 229.161
Amortização acumulada
(11.363)
(6.097)
(20.885) (38.346)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
155.220
13.548
21.916
131 190.815
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Em 31 de dezembro de 2020, a amortização do intangível foi alocada da seguinte forma: R$ 61 (em 2019 - R$ 73) em
“Custo de Produção”, R$ 2.124 (em 2019 - R$ 2.662) em “Despesas com vendas” e R$ 974 (em 2019- R$ 568) 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). Em 31 de dezembro de 2020, 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) e não identificou perdas por impairment a ser reconhecidas. O
processo de estimativa do valor em uso envolveu a utilização de premissas, julgamentos e estimativas sobre os fluxos
de caixa futuros e representava a melhor estimativa da Companhia aprovada pela Administração. Premissas e critérios gerais. Os cálculos de valor em uso utilizaram projeções de fluxo de caixa, baseadas em orçamentos financeiros
aprovados pela Diretoria Executiva. A Companhia estimou que o valor justo líquido de despesas de alienação, seriam
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 deveriam
considerar o histórico recente de resultados assim como premissas razoáveis e fundamentadas que representavam
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 representavam 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
foram como segue: • Receitas - As receitas foram projetadas entre 2021e 2025 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. • Custos e despesas operacionais - Os custos e as despesas foram projetados
com base no orçamento da Companhia de 2021 desconsiderando reestruturações e projetos futuros não iniciados. •
Investimentos de 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: 19,0%. • Crescimento na perpetuidade: 0,5% em termos reais. • Taxa de desconto (WACC): 9,99% em termos reais. As premissas-chave foram baseadas no histórico da Companhia, na estimativa de negócios adicionais, conforme
mencionado acima, e consideraram 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 não resultou na necessidade de reconhecimento de provisão para perda
de ativos (provisão para impairment). Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia reconheceu provisão para perda de
ativos - provisão para impairment – no total de R$ 71.618, reconhecida contra o ágio por rentabilidade futura. Análise
de sensibilidade. Se a perpetuidade usada no cálculo fosse 0,5% menor que as estimativas da administração, em
31 de dezembro de 2020, 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, o Grupo não apuraria provisão para redução ao valor recuperável
do ágio. 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 uten- de Uso
nos
ções de terceiros instalações
los sílios Ativo
Total
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)
Reversão de 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 91.959
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
Aquisições
59
716
310 1.585
355 2.983 6.008
Transferências – custo
9
(9)
Impairment
4
- (2.638)
- (2.634)
Alienações - Custo
(9.061)
(2.792) (1.868) (4.585) (4.534) (22.840)
Alienações - depreciação
8.014
2.275
101 4.042 2.098 16.530
Depreciação
(457)
(1.472)
(892)
(99) (2.613) (2.394) (7.927)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
137
8.240
2.326
2.837
495 7.506 6.588 28.129
Custo
137 20.454
7.623
10.811
882 22.755 9.831 72.493
Depreciação
- (12.214)
(5.297)
(7.974)
(387) (15.249) (3.243) (44.364)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
137
8.240
2.326
2.837
495 7.506 6.588 28.129
Em 31 de dezembro de 2020, o montante de despesa de depreciação foi alocado da seguinte forma no resultado do
exercício: R$ 1.771 (em 2019 - R$ 1.907) em “Custo das vendas”, R$ 4.847 (em 2019 - R$ 5.625) em “Despesas com
vendas” e R$ 1.309 (em 2019 - R$ 1.420) em “Despesas Administrativas”. Aplica-se a taxa de depreciação a seguir:
Edificações, 4% 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. No terceiro trimestre de
2020 O Grupo terceirizou o serviço de assistência técnica, descontinuando nove filiais próprias, impactando o volume
de baixa de itens do imobilizado. Teste de impairment do ativo imobilizado. Conforme descrito na nota explicativa 10,
a Companhia efetuou o teste de impairment dos seus ativos não financeiros na data-base de 31 de dezembro de 2020.
O resultado dos testes encontram-se na nota explicativa 10.
12. ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA
O saldo de ativo mantido pra venda era de R$ 3.380 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 1.767 em 31 de dezembro 2019).
O grupo é composto por três imóveis residenciais localizados nas cidades do Rio de Janeiro (dois) e São Luis do Maranhão (um) e quatorze salas comerciais localizadas na cidade de Fortaleza, recebidos por execução de garantia real
de clientes em 2017, 2019 e 2020, os quais a Empresa tem a intenção de venda. Em 31 de dezembro de 2020 os bens
foram vinculados a garantia de alguns empréstimo (Nota explicativa 13). Após avaliação para fins da garantia o valor
recuperável dos ativos foi ajustado a valor de mercado reduzindo seu valor em R$ 1.420.
13. EMPRÉSTIMOS
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento
Consolidado
2020
2019
Passivo circulante
Empréstimos bancários com garantia
2.272
35.419
Empréstimos bancários sem garantia
2.196
136
4.468
35.555
Passivo não circulante
Empréstimos bancários com garantia
130.839
56.999
Empréstimos bancários sem garantia
2.893
9.398
133.732
66.397
Total
138.200 101.952
Informações sobre a exposição do Grupo à taxa de juros, moeda estrangeira e risco de liquidez estão incluídas na nota
explicativa 25.
a. Termos e cronograma de amortização da dívida. Os termos e condições dos empréstimos em aberto são:
Consolidado
2020
2019
Taxa de juros
Ano de
Valor de
Valor Valor de
Valor
nominal a.a.
vencimento
face contábil
face contábil
Empréstimo bancário com garantia
6,44%
2020
25.315
28.485
Empréstimo bancário com garantia
1,71%
2022
30.985
31.971
Empréstimo bancário com garantia
7,08%
2022
10.000
10.818
Empréstimo bancário com garantia
CDI+3,95%
2025
114.318 111.340
Empréstimo bancário sem garantia
CDI+3,95%
2023
5.216
5.087
Empréstimo bancário sem garantia
8,67%
2022
9.397
9.535
Empréstimo - FINEP
TJLP
2027
21.701
21.773
20.970
21.143
Total de passivos sujeitos a juros
141.235 138.200
96.667 101.952
Os empréstimos bancários do Grupo estão garantidos por edificações e contas a receber no valor contábil de R$ 3.380
mil (Nota explicativa 12), e R$ 69.248 mil (Nota explicativa 7), respectivamente. b. Quebra de cláusulas contratuais
restritivas (covenants). Os contratos de empréstimos contém cláusulas restritivas (covenants). Em 31 de dezembro
2020 e 2019 o Grupo se encontrava adimplente em relação as cláusulas restritivas.
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento
Swap de taxas de Swap de taxas de
juros e contratos juros e contratos
de câmbio a prazo de câmbio a prazo
Empréstimos e
utilizados para
utilizados para
financiamentos
hedge - ativo hedge - passivo
Saldo reapresentado em 1 de janeiro de 2020
101.952
518
230
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos
209.594
Recursos provenientes de liquidação de derivativos
Custos de transação relacionados a empréstimos
e financiamentos
(5.487)
Pagamento de empréstimos
(202.333)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento
103.726
Efeito das variações nas taxas de câmbio
34.506
Variações nos valores justos
(518)
(230)
Outras variações
Relacionadas com passivos:
Despesas com juros
6.889
Juros pagos
(6.921)
Total das outras variações relacionadas com passivos
(32)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
138.200
-
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Swap de taxas de Swap de taxas de
juros e contratos juros e contratos
de câmbio a prazo de câmbio a prazo
Empréstimos e
utilizados para
utilizados para
financiamentos
hedge - ativo hedge - passivo
103.606
9.750
295

Saldo reapresentado em 1 de janeiro de 2019
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos
50.261
Recursos provenientes de liquidação de derivativos
Custos de transação relacionados a empréstimos
e financiamentos
Pagamento de empréstimos
(57.998)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento
95.869
Efeito das variações nas taxas de câmbio
3.701
Variações nos valores justos
(9.232)
(65)
Outras variações
Relacionadas com passivos:
Despesas com juros
5.955
Juros pagos
(3.573)
Total das outras variações relacionadas com passivos
2.382
Saldo em 31 de dezembro de 2019
101.952
518
230
O vencimento dos empréstimos e financiamentos do Grupo, em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019,
é como segue:
Consolidado
2020
2019
Vencimento em 2020
35.555
Vencimento em 2021
4.468
27.471
Vencimento em 2022
12.821
23.199
Vencimento em 2023
16.880
3.495
Vencimento em 2024
16.885
3.495
Vencimento em 2025
81.721
3.495
Vencimento em 2026
3.616
3.495
Vencimento em 2027
1.809
1.747
138.200 101.952
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; 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
2020
Automóveis Imóveis operacionais e administrativos
Total
Direito de uso
Saldo em 31 de dezembro de 2019
4.686
6.696 11.382
Adições por novos contratos
2.326
657
2.983
Baixas
(2.775)
(1.759) (4.534)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
4.237
5.594
9.831
Depreciação (*)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
702
2.245
2.947
Adição
1.040
1.355
2.394
Baixa
(906)
(1.193) (2.098)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
836
2.407
3.243
Valor Contábil
Saldo em 31 de dezembro de 2019
3.984
4.451
8.435
Saldo em 31 de dezembro de 2020
3.401
3.187
6.588
(*) A depreciação é conforme o prazo contratual de cada ativo.
14.2 Mutação do arrendamento - Passivo
Consolidado
2020
Automóveis Imóveis operacionais e administrativos
Total
Passivo de arrendamento
Saldo em 31 de dezembro de 2019
2.693
4.450
7.143
Juros do período
66
425
491
Adições por novos contratos
2.541
657
3.198
Ajustes por remensuração
(353)
(525)
(878)
Contraprestações pagas
(3.563)
(2.155) (5.718)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
1.384
2.852
4.236
Classificação
Passivo circulante
816
1.370
2.186
Passivo não circulante
568
1.482
2.050
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
2021
2.187
2022
1.653
2023
284
2024
112
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2020
4.236
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 2020:
Consolidado
Prazos de pagamento
Imóveis Veículos
2021
1.593
852
2022
1.305
580
2023
343
15
2024
142
Fluxo nominal total dos pagamentos futuros
3.383
1.447
Encargos financeiros embutidos
(531)
(63)
Fluxo real total dos pagamentos futuros
2.852
1.384
Circulante
1.370
816
Não Circulante
1.482
568
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
5.009
4.273
PIS/Cofins potencial (9,25%)
463
395
15. FORNECEDORES
Consolidado
2020
2019
Fornecedores nacionais
10.180
15.881
Fornecedores estrangeiros
4.106
17.984
Fornecedores estrangeiros com convênio (i)
49.523
14.286
83.388
(i) O Grupo possuia 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. Em 31 de dezembro de
2020 não existia saldo de fornecedores estrangeiros com convênio. 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 2020 de R$ 3.500 (R$ 4.250 em 31 de
dezembro 2019).
16. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Consolidado
Trabalhistas e
Outras
Tributárias
previdenciárias Cíveis
provisões
Total
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 no exercício
(2.388)
(769)
(2.619)
(5.776)
Em 31 de dezembro de 2019
34.555
2.591
17.492
54.638
Em 31 de dezembro de 2019
34.555
2.591
17.492
54.638
Provisão no exercício
663
2.281 1.146
495
4.585
Reversão de provisão no exercício
(2.064)
(1.201) (408)
(1.612)
(5.285)
Em 31 de dezembro de 2020
33.154
3.671
738
16.375
53.938
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, a provisão para 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 explicativa 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:
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Tributário
Trabalhista
Cível

Consolidado
2020
2019
47.907
57.376
4.025
3.253
3.123
3.499
55.055
64.128

Movimentação dos depósitos judiciais
Saldo inicial
Depósitos judiciais no exercício
Depósitos baixados no exercício
Atualização monetária

Consolidado
2020
2019
5.520
4.961
451
319
(3.407)
(53)
217
293
2.781
5.520

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 2020 e 31 de dezembro de 2019 referem-se a:
Consolidado
Saldos ativos (passivos)
2020
2019
Benefício fiscal de incorporação
Provisão baixa estoque obsoleto
Variação cambial passiva
Variação cambial ativa
Opções em ações
Ajuste a valor presente
Prejuízo fiscal e base negativa
Outros ativos
Outros passivos
Imposto diferido ativo
Imposto diferido passivo

(65.245)
14.808
(6.061)
8.495
704
14.664
30.151
(13.075)
(15.559)

(65.245)
13.548
20.668
(25.583)
8.495
543
15.500
27.761
(18.900)
(23.213)

68.822
86.515
(84.381) (109.728)
(15.559) (23.213)
Em 31 de dezembro de 2019 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.
2021
2022
2023
2024 2025 a 2029
Total
Expectativa de realização anual dos impostos diferidos
10.597 10.876 11.968 7.108
28.273 68.822
b. Imposto de renda e contribuição social nas informações contábeis consolidadas do resultado
Consolidado
2020
2019
Imposto de renda e contribuição social diferidos:
Crédito de prejuízo fiscal e base negativa
(836)
5.237
(Geração) estorno de diferenças temporárias
8.490 (20.413)
Efeito temporário sobre impairment de ágio
24.350
Total do imposto diferido
7.654
9.174
(Despesa) Receita de imposto de renda e contribuição social
apresentadas na demonstração do resultado
7.654
9.174
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 2020 e 2019 é conforme segue:
Consolidado
2020
2019
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
(33.924) (131.828)
Alíquota nominal dos tributos - %
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
11.534
44.822
Créditos de prejuízos fiscais e base negativa não reconhecidos
(2.666)
(4.883)
Provisões indedutíveis - efeitos temporários
(3.107) (27.345)
Créditos de exercícios anteriores sem expectativa de recuperação
(3.420)
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício
5.761
9.174
Corrente
(1.893)
Diferidos
7.654
9.174
5.761
9.174
Alíquota efetiva - %
17,0%
7,0%
c. Impostos a pagar
Consolidado
2020
2019
ICMS e IPI a pagar
3.380
2.115
PIS/COFINS a pagar
996
1.332
PIS/COFINS a pagar – PERT
1.696
1.852
ISS a pagar
232
85
Outros
153
50
6.457
5.434
IR e Contribuições retidos na fonte a pagar
1.450
923
Passivo circulante
4.761
3.582
Passivo não circulante
1.696
1.852
Consolidado
2020
2019
Impostos a recuperar
ICMS e IPI a recuperar
14.957
15.044
INSS a recuperar
89
115
IR e CSL a recuperar
10.934
5.834
PIS e COFINS a recuperar
40.125
53.118
Outros impostos a recuperar
1.495
1.482
67.600
75.593
Ativo circulante
43.603
38.249
Ativo não circulante
23.997
37.344
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 em dezembro 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$3.544, com impacto na rubrica de outras receitas. Até 31 de dezembro de
2020, foram recomprados créditos no montante de R$ 24.514 de recompra.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19.1. Capital autorizado e subscrito. Em 31 de dezembro de 2020 ocapital autorizado do Grupo é de 200.000.000 (em
31 de dezembro de 2019, 100.000.000) de ações ordinárias sem valor nominal definido em estatuto. Em 31 de dezembro de 2020 o capital social é representado por 78.506.215 (em 31 de dezembro de 2019, 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 2020, o montante de R$11.208 (R$11.208 em 31 de dezembro de 2019) registrado em ações em
tesouraria corresponde à compra de 1.207.800 (1.207.800 em 2018) ações ao preço médio unitário de R$9,28.
19.3. Gastos com emissão de ações. Reserva formada na abertura do capital da Companhia, com pedido protocolado
na Comissão de Valores Mobiliários em 4 de maio de 2011.
19.4. Reservas de Capital. Reserva de capital constituída com captação de recursos através de oferta pública de ações
realizada em 5 de julho de 2011.
19.5. Reservas de capital e opções outorgadas. Reserva constituída através de opção de recebimento de prêmios
baseados em ações, disponibilizada a alguns executivos da TASA e SCS (diretores, presidente do conselho, gerentes
e coordenadores).
19.6. Reserva legal e dividendo mínimo obrigatório e dividendo adicional proposto. a. Reserva legal. A reserva
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do
capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar o capital.
b. Dividendo mínimo obrigatório. Conforme o estatuto social, a Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório
em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável de 25% do lucro
ajustado. c. Dividendo adicional proposto. Reserva de dividendo adicional proposto ainda pendente de deliberação
em assembléia geral. d. Prejuízo por ação. (i) Básico. O prejuízo básico por ação dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas do Grupo, pela quantidade
média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as ações ordinárias compradas pelo
Grupo e mantidas como ações em tesouraria.
2020
2019
Prejuízo do exercício
(28.163) (122.654)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas (milhares)
77.298
77.298
Prejuízo básico por ação em R$
(0,3643) (1,5868)
(ii) Diluído. O 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 2020 e 2019 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 2020 e 2019 a
Companhia utilizou parte dessa reserva para absorção 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 absorção 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 Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo encerrou a apropriação de gastos com as opções de compra
tendo reconhecido 100% dos gastos calculados no modelo
21. RECEITA LÍQUIDA
Consolidado
2020
2019
Faturamento Bruto com IPI
295.799 391.582
IPI sobre receita
(201)
(2.357)
Vendas brutas de produtos e serviços
295.598 389.225
Devoluções e cancelamentos
(10.492) (10.859)
Ajuste a valor presente sobre as vendas
(4.071)
(7.482)
Impostos sobre vendas
(36.957) (55.732)
Ajuste a valor presente dos impostos sobre vendas
529
1.073
Receita líquida
244.607 316.225
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 reconhecido no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é R$
5.551 (R$ 8.342 em 2019).
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
2020
2019
Matéria-prima, mercadoria e materiais de uso e consumo
Fretes e armazenagens
Provisão para baixa de estoque obsoleto
Gastos com pessoal
1.009
1.206
Serviços Prestados por terceiros
608
242
Impostos e taxas
108
133
Aluguel de imóveis e equipamentos
Depreciação, amortização e impairment
Opções de compra de ações - stock options
22
Participação no resultado
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
Outras Despesas
468
2.001
2.193
3.604
Classificado como
Custo dos produtos vendidos
Despesas de vendas
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
Despesas administrativas
2.193
1.814
Outras despesas operacionais
1.790
Outras receitas operacionais
2.193
3.604
Consolidado
2020
2019
Matéria-prima, mercadoria e materiais de uso e consumo
103.943 141.888
Fretes e armazenagens
10.487
15.170
Provisão para baixa de estoque obsoleto
5.026
32.965
Gastos com pessoal
65.858
86.059
Serviços Prestados por terceiros
22.012
42.663
Impostos e taxas
1.302
1.594
Aluguel de imóveis e equipamentos
2.039
2.019
Provisão para redução ao valor recuperável do ágio (impairment)
71.618
Depreciação, amortização e impairment
11.446
10.664
Opções de compra de ações - stock options
1.425
Participação no resultado
289
341
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
14.704
3.828
Outras Despesas
17.117
32.636
254.223 442.870
Classificado como
132.28 206.982
Custo dos produtos vendidos
63.578 103.839
Despesas de vendas
14.704
3.828
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
33.850
39.589
Despesas administrativas
71.618
Provisão para redução ao valor recuperável do ágio (impairment)
19.41 226.011
Outras despesas operacionais
(9.529)
(8.997)
Outras receitas operacionais
254.223 442.870
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
2020
2019
(7.956)
(2.720)
(63.756)
(3.372)
(1.132)
(78.936)

(5.864)
(1.849)
(24.662)
(6.581)
(6.563)
(45.519)

1.230
39.971
1.177
3.070
2.288
6.892
54.628
(24.308)

3.362
5.923
22
7.686
4.412
18.931
40.336
5.183

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:
2020
2019
Salários e encargos dos gerentes
7.205
9.610
Remuneração e encargos da diretoria
8.072
8.977
Opções de ações
1.426
15.277
20.013
b. Operações realizadas entre empresas controladas. Em 2020 a TASA vendeu produtos para a SCS e SCS2 no
montante de R$ 17.717 (R$ 24.800 em 2019). Em 31 de dezembro de 2020, a TASA apresenta saldo de contas a receber
da SCS e SCS 2 por fornecimento de mercadoria no valor de R$ 81.273 (R$ 62.842 em 31 de dezembro de 2019). Por
pagamento de obrigações da TASA por conta do saldo de contas a pagar de fornecimento de mercadorias a SCS e SCS
2 registram outras contas a receber da TASA no valor de R$ 79.655 (R$ 45.546 em 31 de dezembro de 2019).
24.1. Controladora. Exceto pelo valor de dividendos a receber registrado em 31 de dezembro de 2020 no montante de
R$ 1.399 (R$ 3.376 em 31 de dezembro de 2019) 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 Grupo não utiliza a política de hedge accounting. 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 2020 corresponde a R$ 18.281, equivalentes a US$ 3.410
(R$61.992, equivalente a US$15.380 em 31 de dezembro de 2019). Adicionalmente o efeito no resultado do exercício
da operação em 31 de dezembro de 2020 correspondeu R$ 407 (R$ 1.856 em 31 de dezembro de 2019). O risco provável para fins de análise de sensibilidade tem como referência a cotação do dólar em 31 de dezembro de 2020. Em 31
de dezembro de 2020 não existia operação de SWAP em reais contratada.
Análise de sensibilidade
31 de dezembro de 2020
Cenário
Ativo Passivo Valor de referência
Risco Provável
25%
50%
Derivativo cambial
407
Desvalorização do US$
(561) (4.991) (9.421)
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 interna
Swap em reais - CDI
518
(230)
60.455
de juros (60.455) (61.089) (62.036)
No cenário provável é considerada a taxa de fechamento de câmbio do último dia do mês de encerramento do exercício.
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 2020 e 2019 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
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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. 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 2020
Empréstimos e financiamentos
12.443
20.989
135.582
5.720
Contas a pagar por aquisição societária
1.103
4.230
Salários e encargos sociais
4.459
Fornecedores e outras obrigações
46.884
4.633
Arrendamento a pagar
2.445
1.885
500
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 a pagar
6.496
Fornecedores e outras obrigações
110.639
16.070
Arrendamento a pagar
3.390
1.573
2.180
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 2020 a dívida líquida do Grupo monta R$ 72.942 e corresponde
a 23,1% do patrimônio líquido (em 31 de dezembro de 2019, R$ 47.843, equivalendo a 13,9% 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
Consolidado em 31 de dezembro 2020
Ativo financeiro
Categoria
Classificação Valor Justo Valor Contábil
Caixa e equivalente de caixa
Custo Amortizado
Nível 2
65.258
65.258
Caixa restrito
Custo Amortizado
Nível 2
11.313
11.313
Depósitos vinculados
Custo Amortizado
Nível 2
3.728
3.728
Contas a receber de clientes
Custo Amortizado
Nível 2
133.452
133.452
Instrumentos financeiros derivativos Valor Justo pelo Resultado - VJR
Nível 2
407
407
Outros ativos financeiros
Custo Amortizado
Nível 2
11.473
11.473
Passivo financeiro:
Empréstimos e financiamentos
Custo amortizado
Nível 2
138.200
138.200
Arrendamento a pagar
Custo amortizado
Nivel 2
4.236
4.236
Fornecedores
Custo Amortizado
Nível 2
14.286
14.286
Valor a pagar por aquisição societária
Custo amortizado
Nível 2
5.333
5.333
Consolidado em 31 de dezembro 2019
Ativo financeiro
Categoria
Classificação Valor Justo Valor Contábil
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
Nivel 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
• 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 explicativa 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 2020
Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Depósitos vinculados
3.728
3.728
Contas a receber de clientes
133.452 133.452
Caixa e equivalente de caixa
65.258
65.258
Caixa restrito
11.313
11.313
Instrumentos financeiros derivativos
407
407
Outros ativos financeiros
11.473
11.473
407
225.224 225.631
CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO
Conselheiros
Renato José Goettems
Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
Felipe Villela Dias
Haroldo Luiz Rodrigues Filho
José Augusto Lopes Figueiredo
CONTADOR INTERNO

31 de dezembro de 2020
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Fornecedores
Empréstimos
Arrendamento a pagar
Valor a pagar por aquisição de participação societária

31 de dezembro de 2019
Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Depósitos vinculados
Contas a receber de clientes
Caixa e equivalente de caixa
Caixa restrito
Instrumentos financeiros derivativos
Outros ativos financeiros

Consolidado
Passivos mensurados
Outros passivos
a valor justo
financeiros

Total

14.286
138.200
4.236
5.333
162.055
Consolidado
Ativos mensurados a valor justos
Custo amortizado

14.286
138.200
4.236
5.333
162.055

4.264
154.790
54.109
6.828
3.059
11.863
3.059
231.854
Consolidado
Passivos mensurados
Outros passivos
a valor justo
financeiros

4.264
154.790
54.109
6.828
3.059
11.863
234.913

31 de dezembro de 2019
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Fornecedores
Empréstimos
Arrendamento a pagar
Valor a pagar por aquisição de participação societária
Derivativos - swap

Total

Total

83.388
83.388
101.952 101.952
7.143
7.143
5.759
5.759
1.203
1.203
1.203
198.242 199.445
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
2020
2019
Contrapartes sem classificação externa de crédito
Clientes nacionais
115.341 138.176
Clientes regionais e locais (Magazines)
18.002
16.331
Outros
109
283
Total de contas a receber de clientes
133.452 154.790
Conta corrente e depósitos bancários e depósitos vinculados (a)
AAA
77.817
63.677
77.817
63.677
(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
explicativa 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 2020, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R$ 3.895 de cobertura básica de automóvel, R$ 67.600 para danos materiais, R$ 63.000 para danos corporais, R$ 630 para morte, R$ 630
para invalidez, R$ 1.800 para danos morais, R$ 52.000 para lucros cessantes e R$ 8.000 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
1 - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de janeiro de 2021: - Foi aprovado o cancelamento dos Planos
de Opções de Compra de Ações atualmente vigentes, porém sem programas outorgados, aprovados em 26 de dezembro de 2008, 26 de abril de 2012, 23 de outubro de 2014, 7 de julho de 2015 e 29 de abril de 2016. - Foi aprovado a constituição de Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, contemplando membros do Conselho de Administração
da Companhia, Diretores estatutários e colaboradores que exerçam cargos de gerentes, coordenadores e prestadores
de serviço da Companhia ou de qualquer sociedade controlada pela Companhia. Os participantes serão oportunamente
definidos pelo Conselho de Administração, por ocasião da aprovação de programas específicos. O plano será administrado pelo Conselho de Administração, o qual terá amplos poderes, respeitados os termos e limites constantes do Plano,
para a organização e administração do plano, além da outorga das opções. As opções outorgadas a cada participante
serão dividas em três lotes iguais, representando cada um terço do total de ações a que o participante terá direito de
subscrever. As opções serão exercíveis a cada aniversário de um ano, desque o participante tenha permanecido no
exercício do cargo durante o prazo de carência da Opção. O número máximo de ações que poderão ser emitidas nos
termos deste Plano não excederá 7.000.000 (sete milhões) de ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, provenientes da emissão de novas ações ou de ações mantidas em tesouraria. - Foi Aprovado o Plano de
Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia, contemplando o Diretor Presidente da Companhia. O Plano
de Matching será administrado pelo Conselho de Administração, o qual terá poderes amplos para verificar e atestar o
atendimento às condições especificadas no Plano. A entrega das ações de Matching deverá ser formalizada através
de contrato específico a ser celebrado entre a Companhia e o Participante. O contrato regulará a quantidade total bruta
de ações de Matching a ser concedida ao Participante em dois lotes de até 850.000 mil ações cada. A primeira data de
concessão será em 31 de dezembro de 2021. O participante deverá permanecer no exercício do cargo de Diretor Presidente, membro da Diretoria Estatutária ao longo de todo o período de vigência desde a data de aprovação do Plano
Matching até cada uma das datas de concessão. Em reunião do Conselho de Adminstração realizada em 22 de janeiro
de 2021 foi aprovado por unanimidade e sem restrições a celebração do contrato de Matching entre a Companhia e
seu Diretor Presidente. Em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2021 foi aprovado
o Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações elaborado pelo Conselho de administração. O Primeiro Programa
de Opção de Compra de Ações contempla aos participantes o direito a um total de 5.037.821 opções de compra de
ações ordinárias de emissão da Companhia, ao preço unitário de R$ 1,30 (um real e trinta centavos). 2 - O Governo do
Estado do Amazonas publicou o Decreto 43.274 em 07 de janeiro de 2021, ampliando os benefícios fiscais do Imposto
sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS - sobre o produto relógio de pulso industrializado sob as normas de
incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus – Amazonas. As normas estabelecidas no Decreto 43.274 serão aplicadas
excepcionalmente no ano de 2021, contemplando os fatos geradores ocorridos no período de 1º de janeiro de 2021 a 31
de dezembro de 2021. O Grupo ainda está avaliando os impactos dessa alteração em seu negócio.
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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.
(iv) Avaliação das divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
As deficiências que chegaram ao nosso conhecimento na avaliação do desenho dos controles internos relativos à
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Technos S.A. (Companhia), iden- mensuração da provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber de clientes, alteraram nossa avaliação
tificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de- quanto à natureza de nosso trabalho e consequentemente ampliaram a extensão de nossos procedimentos substantizembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio vos planejados para obtermos evidência de auditoria suficiente e apropriada.
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, No decorrer de nossa auditoria identificamos ajustes os quais não foram registrados e divulgados pela Administração
por terem sido considerados imateriais.
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável a provisão
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Technos S.A. em 31 de dezembro de 2020, para perdas em contas a receber de clientes, bem como as divulgações relevantes no contexto das demonstrações
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e conso- financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
lidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 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.
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. Principal assunto de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), possui saldos
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon- relevantes de estoques armazenados em sua fábrica localizada em Manaus-AM. A análise de redução ao valor recupesabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen- rável para os saldos de estoques envolve julgamento e premissas operacionais, tais como cobertura esperada, idade
dentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código dos itens, histórico do volume de vendas e valor atual de venda. Qualquer mudança nessas premissas pode impactar
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), de forma relevante o montante de provisão para redução ao valor recuperável dos estoques.
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 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.
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissio- Falhas nos procedimentos de contagem e/ou intempestividade no ajuste contábil de eventuais diferenças apuradas
nal, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto podem gerar distorção relevante nas demonstrações financeiras. Portanto, consideramos esse como um dos principais
de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa assuntos de auditoria.
opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 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 estiseparada sobre esses assuntos.
1 - Reconhecimento da receita de venda de produtos no final do exercício. Conforme mencionado nas Notas Ex- mativa de provisão para obsolescência dos estoques, testando o desenho e a implementação dos controles internos
chaves;
plicativas 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 (ii) Avaliação dos controles chaves relacionados à contagem anual dos estoques e obtenção de evidências sobre a
referente venda de produtos e depende de um processo interno para mensurar as vendas faturadas e não entregues até efetividade dos mesmos, incluindo evidências sobre o ajuste contábil de eventuais diferenças encontradas;
o final do exercício com o objetivo de alocar o reconhecimento da receita ao período adequado. Esse processo envolve (iii) Avaliação dos resultados obtidos da contagem física anual feita pela Companhia e por uma empresa terceirizada
julgamento na determinação das estimativas dos prazos médios de entrega, bem como requer a manutenção de rotinas que auxiliou a Companhia na contagem;
(iv) Selecionamos uma amostra do estoque para acompanhamento da contagem física feita pela Companhia em data
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 interina e testamos as movimentações até a data-base de 31 de dezembro de 2020;
estimativas envolvidos no processo supracitado, consideramos esse assunto como um dos principais assuntos de (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
auditoria.
(vi) Avaliação das divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros:
(i) Obtivemos o entendimento do processo relacionado ao reconhecimento da receita e testamos o desenho e a imple- No decorrer de nossa auditoria identificamos ajustes imateriais, os quais não foram registrados pela Administração
assim como ajustes que foram efetuados pela Administração.
mentação dos controles internos chaves;
(ii) Avaliação, em base amostral, das evidências sobre o tempo decorrido entre o faturamento e a entrega dos produtos, Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o saldo dos
comparando os resultados apurados com os prazos médios utilizados pela Companhia no processo de mensuração 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.
das vendas faturadas e não entregues;
(iii) Recálculo, com base no procedimento descrito acima, da estimativa das vendas faturadas e sem transferência de 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.
controle até a data base das demonstrações financeiras;
Principal assunto de auditoria. A Companhia possui ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) oriundo de
(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 aquisições de empresas ocorridas em exercícios anteriores, registrado na controlada Technos da Amazônia Indústria e
da receita de venda de produtos e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financei- Comércio S.A. (“TASA”). A Companhia 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
ras individuais e consolidadas tomadas em conjunto relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
2 - Valor recuperável (“impairment”) de contas a receber de clientes. Conforme mencionado nas Notas Explicativas 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
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 pela Companhia nos últimos exercícios e (iv) a sensibilidade dos julgamentos e premissas definidos pela Companhia,
relevante de contas a receber de clientes e, tendo em vista que a determinação dos níveis adequados de provisão para classificamos esse assunto como um principal assunto de auditoria.
perdas desses créditos exige que a Companhia exerça julgamentos significativos relacionados às incertezas no am- Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros:
biente macroeconômico, níveis de crédito disponíveis e histórico de inadimplência para as operações originadas pela (i) Obtivemos o entendimento do processo de preparação e revisão do orçamento e das análises para determinar o valor
venda de produtos. Em função do alto grau de julgamento necessário para determinar os montantes de provisão para recuperável da Unidade Geradora de Caixa - UGC, conforme disponibilizadas pela Companhia. Avaliamos a razoabiperdas em créditos, o elevado volume de transações de venda de produtos e, que qualquer mudança nos julgamentos lidade da determinação da UGC pela Companhia, da avaliação do seu valor em uso preparada pela Companhia e da
subjacentes poderá impactar de forma relevante o valor desses ativos nas demonstrações financeiras, consideramos 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
esse assunto como um dos principais assuntos de auditoria.
utilizadas na preparação do modelo de fluxo de caixa descontado, como o crescimento econômico projetado para o
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 cré- 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
dito esperado, testando o desenho e a implementação dos controles internos chaves;
(ii) Avaliação da razoabilidade das premissas, tais como o histórico de recuperação de contas a receber, incluindo a (iii) Avaliamos as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
variação da perda esperada a cada faixa do aging list, utilizadas pela Companhia na mensuração da provisão para 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
redução ao valor recuperável do contas a receber de clientes e risco de crédito dos principais clientes;
(iii) Avaliação da memória de cálculo da Companhia, base para o valor contabilizado provisão para perda de crédito contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2020 tomadas em conjunto.
esperado contas a receber de clientes; e
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Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 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 demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que
a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
– Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
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– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Companhia e suas controladas.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em
continuidade operacional.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
– Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
de auditoria.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que foram considerados
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2021
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Marcelo Luiz Ferreira
Contador CRC RJ-087095/O-7
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1OGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

Quinta-feira, 25 de março de 2021 l Monitor Mercantil
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se reunirem no dia 14/04/2021,
às 12h na sede da sociedade na Rua Prof. Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo
em 31/12/2020; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de lucros;
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021; (e) Consolidação do Estatuto
Social; e (f) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social
da Cia, cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araçoiaba da Serra, 22/03/2021. Ronaldo
Oller Tossi - Diretor; Ivan Mininel da Silva - Diretor.
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CBO Holding S.A.

(anteriormente denominada Oceana Offshore S.A.)

CNPJ Nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6

GRUPO CBO
4T20: RELEASE DE RESULTADOS
EBITDA AJUSTADO (em milhares)

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: Apresentamos hoje
o resultado da CBO no ano de 2020, onde mesmo com todos os desafios relacionados ao COVID-19, fomos capazes
de entregar um resultado consistente, atingindo uma Receita Líquida de US$ 253,6 milhões e EBITDA Ajustado de
US$ 172 milhões. Apesar da pandemia, com inicialmente
parte das grandes empresas do mercado de exploração e
produção de petróleo postergando o início de alguns projetos no Brasil, bem como a adequação de cronogramas das
operações que já estavam em curso, nos posicionamos de
forma ativa e preventiva, através do monitoramento estratégico de mercado e proximidade aos clientes, com foco nas
oportunidades e clientes, fazendo com que fosse possível
entregar este resultado. Temos nossos valores pautados
em segurança e saúde dos nossos funcionários, e em fevereiro acionamos nosso comitê de crise e implantamos
protocolos muito robustos preservando nossos funcionários, Marcos Tinti - CEO
e ainda fomos capazes de preservar nossa operação com o menor downtime dos
últimos 3 anos, encerrando o ano em 2,1% – um dos menores da indústria. Com mais
de 40 anos de história na navegação de apoio marítimo, através de frota composta
por 33 embarcações dos tipos PSV, RSV, OSRV e AHTS operando nos segmentos
de Logística, Subsea e Ambiental, com foco no Pré-sal somos referência no setor de
afretamento de embarcações para suporte à indústria de óleo e gás, sendo o segundo maior operador brasileiro de apoio marítimo, com cerca 13% de Market Share,
e o primeiro armador brasileiro a operar no Mar do Norte. Seguimos no processo
de consolidação como companhia destaque no setor, expandindo e diversificando
nossa frota em número, tecnologia aplicada e expertise, resguardando sempre o
compromisso e responsabilidade com os nossos stakeholders e gerando valor para
nossos acionistas. Tivemos um grande ano. Mantivemos nossos colaboradores
empregados e ainda geramos novas posições de trabalho, além de 54 promoções
internas, encerrando o ano com 1.077 colaboradores. Criamos a Universidade CBO
com a oferta de vários treinamentos online, trazendo modernidade e evitando os
deslocamentos para os cursos presenciais, dedicamos 4.668 horas a programas
de treinamento. Lançamos um novo site de Relações com Investidores, reforçando
o nosso compromisso em estreitar o relacionamento com o mercado mantendo a
transparência e adotando as melhores práticas de governança corporativa. Todas as
notícias sobre a Companhia podem ser encontradas no nosso novo site, e também a
nossa planilha com resultados históricos. Evoluímos consideravelmente nos pilares
de sustentabilidade (“ESG”). Ampliamos a representação feminina nos cargos de
liderança em 15% nos últimos três anos, temos um programa robusto de diversidade
e executamos vários projetos de inclusão social. Do ponto de vista ambiental, iniciamos o processo de conversão da nossa frota para uma propulsão híbrida (motores
movidos a bateria elétrica e diesel) e pretendemos medir e publicar o nosso inventário
de emissão de gases de efeito estufa no próximo ano. Além disso, reforçamos os
nossos programas de conformidade e gestão de risco e continuamos buscando
os mais elevados níveis de governança corporativa. Seguimos executando nosso
Planejamento Estratégico, e em 2020 celebramos o contrato de venda dos ativos
que compõem o “Estaleiro Oceana”, localizado em Itajaí-SC, ativo “non-core” para
os planos futuros da Companhia. A transação foi aprovada pelo CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica) em junho de 2020, com conclusão em outubro
de 2020. A venda do Estaleiro Oceana está alinhada com o nosso Plano de Negócios
que prevê um crescimento por meio da compra de embarcações existentes e não
mais por meio de um programa de construção naval, tal como foi em seu passado
recente. Ainda, também alinhado com nosso Planejamento Estratégico, anunciamos em dezembro/20 a aquisição de mais uma embarcação: o CBO Endeavour,
um AHTS 24.000 BHP construído no ano de 2010 em um estaleiro norueguês, que
possui especificações técnicas de alto padrão que permitem que ele possa operar em
águas ultra profundas como o Pré-Sal e contamos com a embarcação para operar
no Brasil em 2021. Seguimos incansáveis e avançando com a nossa estratégia e
anunciamos no dia 07 de janeiro de 2021 uma nova linha de negócios no setor de
serviços de logística, que é complementar ao nosso business de afretamento de
embarcações de apoio marítimo, e que esperamos que possa se tornar cada vez
mais relevante nos resultados da Companhia. A CBO é a primeira empresa do setor
a prestar esse tipo de serviço, que prevê a Gestão e Operacionalização de toda a
cadeia suprimentos para as Unidades Marítimas, integrando logística offshore, armazenamento onshore e transporte terrestre de cargas e suprimentos. Com todas
essas grandes conquistas e grandes esforços ao longo de 2020, encerramos o ano
com um EBITDA/LAJIDA Ajustado de US$ 1712 milhões que representa uma margem expressiva de 67,8%. Em síntese, acreditamos que o Grupo CBO está muito
bem posicionado para atender a forte demanda que já conseguimos verificar em
nosso setor. Apenas a título de exemplo, vimos as oportunidades de contratação e
embarcações (pipeline comercial) dobrarem nos últimos 6 meses chegando cerca
de 60 novos contratos (embarcações) sendo disputados em janeiro de 2021. Assim,
a CBO já inicia 2021 com um backlog de receitas de cerca de US$ 800 milhões.
Destaques do Ano de 2020:
Resultados Financeiros e Operacionais: Receita Líquida de US$
254 milhões; EBITDA Ajustado totalizou US$ 172 milhões; Redução de US$ 86,3 milhões da dívida líquida; Geração de caixa operacional positiva em US$ 101,3 milhões; Downtime: 2,1% - menor
patamar histórico; Taxa de utilização da frota: 75%.
Notícias: Aquisição do CBO Endeavour (AHTS 24.000 BHP)
– 17/12/20; Chegada ao Brasil do CBO Supporter (PSV 4500) –
01/02/21; CBO Flamengo: Parceria entre CBO e Wartsila para primeira embarcação na América Latina a possuir tecnologia de propulsão
híbrida; Conclusão da venda do Estaleiro Oceana.
Embarcações: Novos Contratos: 16 novos contratos conquistados
entre Jan/20 e 05/02/21. Backlog adicional de US$ 264 milhões entre
Jan/20 e 05/02/21. Primeiro contrato de Logística Integrada para
Mercado Offshore no Brasil. Destaques: CBO Atlântico, Pacífico
e Anna Gabriella (PSV): Todos os contratos de 730 dias. CBO Carolina, Alessandra e Renata (PSV): Todos os contratos de 365 dias.
CBO Guanabara e Manoela (RSVs): Contratos estendidos por 365
dias. CBO Vitória (OSRV): CBO Vitória: Contrato estendido com
Petrobras em agosto: + 342 dias
GOVERNANÇA E QSMS
O respeito à vida humana é um dos pilares da Companhia. Não colocamos a segurança das pessoas em risco para alcançarmos nossos resultados. O Grupo CBO
está comprometido com o crescimento sustentável, operação segura e prevenção
do impacto ambiental em toda a cadeia operacional, de modo a garantir proteção de
funcionários, clientes e das comunidades onde realiza seus serviços. Para assegurar
esse objetivo, a direção da CBO se compromete a adotar a seguinte Política da
Qualidade, Segurança, Saúde e Proteção Ambiental, aplicável a todos os níveis da
Empresa, seja a bordo, seja em terra: ► Tratar a qualidade de nossas atividades,
a Segurança, a Saúde e a Prevenção da Poluição como sendo responsabilidade de
todos; ► Proporcionar condições seguras de atuação a bordo, visando a proteção e
a segurança da vida humana e do patrimônio e a proteção ambiental, identificando os
riscos e estabelecendo procedimentos para minimizá-los, adequando a segurança
de processos às melhores práticas e mantendo-se preparada para emergências; ►
Buscar permanentemente a satisfação dos clientes internos e externos; ► Analisar
os efeitos de nossas atividades, tomando medidas para evitar ou minimizar os impactos Ambientais, proporcionando a revisão dos Objetivos e Metas do Sistema de
Gestão (SIG); ► Assegurar o cumprimento da legislação, normas e regulamentos
aplicáveis às suas atividades; ► Melhorar continuamente a eficácia do Sistema
Integrado de Gestão, buscando na eficiência operacional, no desempenho ambiental
e na segurança e saúde dos funcionários, uma forma de apoiar o direcionamento
estratégico da Companhia; ► Investir no quadro de funcionários, proporcionando
aperfeiçoamento técnico, profissional e social; ► Desenvolver constantemente
parcerias junto a clientes e fornecedores, procurando conscientizá-los dos quesitos
relacionados ao SIG; ► Atuar junto à comunidade através de projetos e ações de
caráter social. A Companhia também vem adotando medidas de redução de índices
de acidentes e riscos operacionais, por meio de um plano diretor com núcleo operacional e corporativo, e com o pilar de segurança comportamental. A Companhia
mantém seus certificados de Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015);
Gestão Ambiental (ISO 14001:2015) e Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
(OHSAS 18001:2007), buscando em 2021 a obtenção da ISO 45000, voltada para
segurança. Em 2020 conseguimos evoluir em todos os nossos Indicadores de
Segurança:
BAD¹ (%)
2019 / 2020

94,4

ISC² FROTA (%)
2019 / 2020
Melhor

Acidente com
afastamento
2019 / 2020

2

97,7

Melhor

TAR³
2019 / 2020

Melhor

1,13

Acidente sem
afastamento
2019 / 2020

3

Melhor

Melhor

(1) Boletim de avaliação de desempenho;
(2) Índice de satisfação do cliente;
(3) Taxa de acidentes registráveis.
Responsabilidade Social: A adoção de projetos que tenham foco em questões
sociais e ambientais é um dos pontos fundamentais dentro da nossa política de
atuação. O Grupo CBO vai além da adequação a obrigações junto a órgãos responsáveis, e vem desenvolvendo projetos de forma a beneficiar seus colaboradores,
terceiros e a comunidade, trazendo melhor qualidade de vida para todos. Com um
contingente de 1.077 empregos diretos, o bem-estar destes funcionários, terceiros
e da comunidade em que estão inseridos é crítico para a Companhia, que já vem
discutindo alguns projetos sociais e ambientais junto a autoridades locais. Exemplos
destes projetos são áreas de preservação ambiental, centros de formação de pessoal, centros de recreação, entre outros. O Grupo vem buscando alinhamento com
as melhores práticas de mercado: ► Aplicou pesquisa de clima e engajamento, de
modo que todos os seus colaboradores pudessem contribuir livremente com sua
opinião, de forma aberta, transparente e confiável; ► Está comprometido com a
valorização da primeira infância, concedendo Licença Maternidade por 6 meses e
Licença Paternidade por 20 dias e criação de espaço para amamentação; ► Criou
Comitê de diversidade, com o propósito de instituir políticas internas e garantir que
todos tenham as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, independente de gênero, raça, crenças e orientação sexual; ► Contratou consultoria
especializada para estudo de remuneração das áreas de apoio, com o propósito de
buscar as melhores práticas de mercado, trazendo maior visibilidade e equilíbrio
no pagamento dos salários fixo e variável. ► Reativou em 2021 o projeto junto a
Fundação Projeto Pescar, com o objetivo de desenvolver profissionalmente jovens
e adolescente das comunidades carentes vizinhas. ► Apoio aos terceiros e co-
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munidade vizinha, concedendo cestas básicas para aquelas famílias impactadas
no momento inicial da pandemia, com a perda de emprego e/ou renda. ► Doação
de computadores para famílias com crianças sem estes equipamentos em suas
residências para que pudessem seguir com seus estudos remotamente ► Outras
políticas relacionadas a qualidade de vida e saúde estão sendo implementadas: ►
Incentivo à atividade física aliado a prevenção de doenças; ► Adoção de horário
flexível e banco de horas; ► Dia de descanso no mês do aniversário. ► Cuidado
com a saúde emocional dos colaboradores através do acesso à psicólogos online.
IMPACTOS COVID-19: Com o avanço da pandemia do COVID-19, a Companhia
avaliou, de forma qualitativa e quantitativa, os principais fatores de riscos e incertezas
gerados e que, porventura, poderiam causar impactos econômico-financeiros ou
operacionais que pudessem refletir diretamente ou indiretamente nas informações
financeiras trimestrais da Companhia. A atividade de apoio marítimo por ser necessária à atividade de produção de petróleo é classificada como um serviço essencial
para a sociedade, conforme redação dada pelo Decreto n° 10.292 de 25 de março
de 2020 – Art. 1º incido XXVII e, portanto, as atividades operacionais da Companhia
não foram pausadas. Os principais assuntos avaliados foram (i) Segurança e Saúde;
(ii) Operações, (iii) Financeira e (iv) Contábil, conforme abaixo:
Segurança e saúde: ► Criação de um comitê de crise – permanente, a partir de
30/01/2020 – atualmente o comitê se reúne semanalmente e havendo qualquer
situação de crise, é formado imediatamente um novo comitê para tratar do assunto
específico, que permanece vigente até a solução do respectivo caso. ► Recomendação de regime de home office para colaboradores cuja função possibilite esta
modalidade a partir de 18/03/20 e que a Companhia decidiu manter até, no mínimo,
dezembro de 2020. Não há previsão oficial para retorno, no entanto, estamos preparados com múltiplas adaptações já realizadas em nosso refeitório e postos de
trabalho; ► Boletins Informativos sobre todas as tratativas da empresa e orientação
para todos os colaboradores de acordo com a necessidade do tema; ► Aquisição de
testes de Covid-19 para aplicação nos marítimos antes do embarque; ► Implementação de apoio psicológico com atendimento “on line”; ► Controle diário da entrada
e medição de temperatura de todos que acessam as sedes de Niterói e Macaé, além
do mesmo controle, medição de temperatura e exigência de comprovação de teste
para Covid-19 para quem for acessar às embarcações; ► Isolamento domiciliar para
todos os colaboradores que apresentem os sintomas da doença; ► Mapeamento
e monitoramento de todos os colaboradores; ► Não utilizar transportes públicos e
da empresa. Uso de transporte individual; ► Pagamento do Vale-Alimentação em
dobro no período de home office; ► Ações em conjunto com a ABEAM – Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo na interação com PETROBRAS,
principal cliente, e ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária; ► Alteração
do protocolo de pré-embarque. Todos os tripulantes são convocados com cinco dias
de antecedência para isolamento em hotel. Coleta de material para teste PCR com
três dias de antecedência ao embarque; ► Pagamento de dobra durante o período
de quarentena em hotel; ► Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho, prevendo as
situações (direitos e obrigações) em home office, com a remuneração de R$ 120,00
/ mês para possíveis despesas adicionais provocadas pelo trabalho remoto; ► Manutenção das Lives para tratar de assuntos gerais ou específicos relacionados a
Covid-19; ► Manutenção em 2020 do afastamento temporário dos tripulantes com
mais de 60 anos de idade e comorbidade ou acima de 67 com ou sem comorbidade;
► Mudança no refeitório da Sede de Niterói, limitando o número de pessoas, distanciamento, forma de serviços, talheres embalados, temperos em sachê, higienização
das mesas e cadeiras após cada refeição; ► Preparação da Sede Niterói com acrílico
entre as mesas de trabalho e sala de reunião, higienização diária, disponibilidade
de álcool gel em todas as entradas, andares e mesas; ► Alteração do protocolo
de trabalho a bordo com utilização de máscaras, cuidados com a higiene pessoal,
cuidados especiais fluxo e procedimento no refeitório; ► Introdução do programa
de Telemedicina: consultas e receitas online; Substituição do teste rápido pelo teste
de antígeno, mantendo o teste RT-PCR como teste principal.
Operações: ► Monitoramento de todos os tripulantes com autopreenchimento de
questionário ao longo dos primeiro 14 dias de toda a folga; ► Monitoramento individual com aplicação de questionário por um profissional de saúde para todos os
tripulantes, nos 14 dias anteriores ao embarque; ► Anamnese individual e presencial
por tripulante e aferição da temperatura no pré-embarque; ► Teste de Covid-19
durante o Check in no hotel para o período de isolamento de 3 a 5 dias e no pré-embarque; ► Máscara cirúrgica, reforço nas práticas de higiene e álcool 70% de
uso obrigatório a bordo para todos os tripulantes e visitantes; ► Protocolo médico
definido para o caso de sintomas a bordo; ► Redimensionamento do número de
tripulantes extras para funções críticas; ► Quarentena de 14 dias antes do embarque para os marítimos que residiam no exterior e posteriormente expandido para
os residentes no Brasil; ► Avaliação jurídica do impacto em contratos e legislação
aplicável assim como cobertura com indenização de seguro para cobrir despesas
devido a casos de Covid - 19; ► Avaliação constante sobre a logística do translado
dos marítimos; ► Estudo sobre a possibilidade de dobra de jornada e/ou ampliação
do período de embarque (escala de trabalho) resultando na alteração dos RSVs de
14 x 14 para 28 x 28 e mantendo os demais para 35 x 35; ► O uso do teste Covid-19
juntamente com a prorrogação do turno tem o caráter de preservar a saúde de toda
tripulação e a operação por mais tempo; ► Linha direta por mensagem de celular
para Comandante das Embarcações replicando as mesmas informações do boletim
diário; ► Aumento da banda de internet a bordo, para possibilitar a comunicação
por áudio com familiares em terra; ► Compra e aplicação do teste de antígeno, em
complemento ao tipo RT-PCR para detecção do Covid-19 em toda tripulação no
pré-embarque por profissional de saúde; ► Disponibilização de máscaras e uso
obrigatório para translado do desembarque até residência x residência embarque.
Financeiro: Apesar de, relativamente, estar sendo menos impactada financeiramente do que a maioria das companhias brasileiras, na medida em que suas atividades
são consideradas como essenciais pelo decreto 10.282 de 20 de março de 2020
e, consequentemente, as suas embarcações estarem operando normalmente, a
Administração do Grupo CBO adotou as seguintes medidas como forma a preparar
o Grupo para eventuais eventos adversos nos meses de pandemia: ► Adesão ao
programa do BNDES de suspensão de pagamentos de principal + juros, pelo prazo
de 6 meses; ► Adesão ao programa do Banco do Brasil de suspensão de pagamentos de principal + juros, pelo prazo de 6 meses;
Contábil: O Grupo CBO não espera impactos relevantes nas suas demonstrações
financeiras. Além disso, o Grupo avalia e acompanha os possíveis impactos, conforme abaixo: ► Recuperabilidade de ativo imobilizado: Realizamos os testes de
Impairment em Dez/2020. No 4º trimestre de 2020, o Grupo CBO não identificou
nenhum indicativo para realizar um novo teste considerando possível impacto do
Covid-19; ► Risco de crédito do cliente: O Grupo acordou com o seu principal cliente
a postergação de uma pequena parcela dos seus recebíveis por 12 meses (mas sem
redução na receita). ► Reconhecimento de receita: o Grupo avaliou seus contratos,
de forma a garantir que a companhia não tenha impactos relevantes na sua receita;
Provisões e Contingências Ativas e Passivas: até o momento não identificamos
nenhum impacto social e econômico, em decorrência do Covid-19. A Administração
entende que, com essas medidas, está mantendo a proteção, a solidez financeira e
a continuidade das operações nos próximos 12 meses.
Impacto financeiro causado pelo Covid-19: A Administração demonstra abaixo a
perda de receita, os gastos adicionais e a postergações das oportunidades por conta
do Covid 19. A Companhia, na apresentação de seus resultados, não fez qualquer
reversão ou ajuste em seu EBITDA (LAJIDA) por conta dos impactos causados
pelo Covid-19.
Downtime Despesas Oportunidades Total CODRE Consolidado
(+) (1)
(-) (2)
Postergadas (+) (3) VID-19
Receita Líquida
(1,5)
.
(3,9)
(5,4)
Custos de serviços
2,3
2,3
Despesas
administrativas
(5,9)
(5,9)
EBITDA
(9,1)
(1) Ocorrência em 9 embarcações com impacto de 63,4 dias de indisponibilidade.
Downtime de 0,6% ano.
(2) Manutenção de tripulação acima de 60 anos - média anual 67 funcionários representando US$ 4,8 milhões / Gastos com deslocamento de viagens, estadias e
dobras de turno - representando US$ 1,0 milhão / Gastos com medicamentos, testes
e serviços extras de segurança do trabalho- representando US$ 0,1 milhão.
(3) Redução das receitas e custos devido ao atraso na renovação do CBO Atlântico
e CBO Pacífico e postergação para fevereiro de 2021 da entrada em operação do
CBO Anna Gabriella.
DESEMPENHO FINANCEIRO DE 2020: A Companhia, à luz do CPC 02, adota
às Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas o dólar norte-americano
(US$), pois a moeda representa com maior fidedignidade os efeitos econômicos
das transações, eventos e condições subjacentes do Grupo CBO. Os itens incluídos nas Demonstrações Financeiras do Grupo CBO em 31 de dezembro de 2020
foram reconhecidos em dólares norte-americanos (US$) que é a moeda funcional,
e apresentados em reais (R$), uma vez que é a moeda de circulação do país. Dessa
forma, ao longo do Release vamos comentar os resultados da CBO em US$, e ao
final também disponibilizaremos as informações em R$.
DRE (US$ mil)
4T20
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%
Receitas de serviços
prestados
58.441 69.885 -16,4% 253.584 280.066 -9,5%
Custos dos serviços
prestados
(30.477) (39.914) -23,6% (128.721) (139.210) -7,5%
Lucro bruto
27.964 29.971 -6,7% 124.863 140.856 -11,4%
Despesas gerais e
administrativas
(7.863) (6.279) 25,2% (25.589) (26.534) -3,6%
Reversão
(provisão)
para redução ao valor
recuperável
(3.490) (8.278) -57,8% 13.208 (21.737) -160,8%
Outras despesas
operacionais, líquidas
(5.712) 1.761 -424,4% (23.445) (4.478) 423,6%
Resultado
Operacional
10.899 17.175 -36,5% 89.037
88.107
1,1%
Receitas financeiras
1.256 3.691 -66,0% 20.146
11.365 77,3%
Despesas financeiras (14.812) (15.537) -4,7% (50.985) (55.896) -8,8%
Resultado com
derivativos
519
(762) -168,1%
(508) (2.010) -74,7%
Variação cambial,
líquida
9.391 (1.229) -864,1% (29.774) (4.984) 497,4%
Resultado financeiro
(3.646) (13.837) -73,7% (61.121) (51.525) 18,6%
Lucro antes do IR/
CSLL
7.253 3.338 117,3% 27.916
36.582 -23,7%
IR&CSLL
7.341 36.194 -79,7% (1.026)
31.342 -103,3%
Correntes
(1.064)
(302) 252,3% (6.543)
(980) 567,7%
Diferidos
8.405 36.496 -77,0%
5.517
32.322 -82,9%
Lucro líquido do
período
14.594 39.532 -63,1% 26.890
67.924 -60,4%
IR&CSLL
(7.341) (36.194) -79,7%
1.026 (31.342) -103,3%
Resultado financeiro
3.646 13.837 -73,7% 61.121
51.525 18,6%
Depreciação e Amortização
17.807 20.381 -12,6% 70.938
72.664 -2,4%
EBITDA (LAJIDA)
28.706 37.556 -23,6% 159.975 160.771 -0,5%
Ajuste de Redução ao
Valor Recuperável de
Ativos
3.490 21.737 -83,9% (13.208)
21.737 -160,8%
Itens de Ajuste (*)
5.902 (10.540) -156,0% 25.067
8.085 210,0%
EBITDA
(LAJIDA)
Ajustado
38.098 48.754 -21,9% 171.834 190.593 -9,8%
Receita Líquida: O ano de 2020 foi marcado por um grande desafio, principalmente
nas áreas de operações e comercial, devido aos impactos econômicos causados
pela pandemia. Contudo, a CBO apresentou resultados robustos e conseguiu manter
a sua rentabilidade, conforme demonstrado pela manutenção da margem EBITDA

no ano de 68%. No acumulado do ano, a receita líquida apresentou uma redução de
16,4% e de 9,5% no 4T20, justificado principalmente por menores taxas de ocupação
da frota, quando comparadas aos mesmos períodos do ano anterior que de certo
modo foram minimizadas por um melhor desempenho operacional da frota ocupada
(menor downtime histórico).

Cabe ressaltar que os preços dos contratos do Grupo CBO são intencionalmente
fixados em dólares, mas separando a receita em duas partes: uma em real (tipicamente a menor parcela), e outra em dólares (tipicamente a maior parcela). A parcela
em Reais da receita de contratos é calculada de maneira a compensar todos os
custos e despesas em real, fazendo com que a Companhia tenha sua margem, e,
portanto, seu resultado, dolarizado. Dessa forma, as variações do câmbio em seu
fluxo de caixa e em seu EBITDA Ajustado calculados em dólar são minimizadas.
Evolução em US$ (MM) da Receita líquida x Margem EBITDA:

Evolução em R$ (MM) da Receita líquida x Margem EBITDA:

Custo dos Serviços Prestados
A Companhia apresentou, no ano, uma redução nos seus custos quando avaliados
em dólares no montante de US$ 10,5 milhões em linha com a redução em seu
faturamento devido a menor taxa de ocupação da frota e dessa maneira manteve a
sua margem bruta estável. Com isso, podemos observar a manutenção da margem
bruta da Companhia no ano de 2020.

Despesas Operacionais, Provisão para redução ao valor recuperável e Outras
Despesas operacionais:
4T20
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%
Despesas gerais e
administrativas
(7.863) (6.279) 25,2% (25.589) (26.534) -3,6%
% Receita
-13,5% -9,0% -4 p.p -10,1% -9,5% -1 p.p
Provisão para redução
ao valor recuperável
(3.490) (8.278) -424,4% 13.208 (21.737) -160,8%
% Receita
-6,0% -11,8%
6 p.p
5,2% -7,8% 13 p.p
Outras despesas
operacionais
(5.712) 1.761 -424% (23.445) (4.478) 423,6%
% Receita
-9,8%
2,5% -12 p.p -9,2% -1,6% -8 p.p
Total Despesas (US$ mil) (17.065) (12.796)
33% (35.826) (52.749)
-32%
% Receita
-29,2% -18,3% -11 p.p -14,1% -18,8%
5 p.p
No ano, as despesas gerais e administrativas tiveram uma redução de US$ 945
mil impactada positivamente por uma desvalorização do real frente ao dólar, e negativamente pelo gasto com pessoal no montante de US$ 6,1 milhões decorrente
majoritariamente do plano de manutenção da tripulação com mais de 60 anos, que
foram afastados das operações por conta da pandemia (conforme apresentado anteriormente na seção “Impacto financeiro causado pelo Covid-19”). A Provisão para
redução ao valor recuperável encerrou o ano de 2020 com um valor de provisão de
US$ 13,2 milhões, contra uma reversão de US$ 21,7 milhões em 2019, conforme
demonstrado no quadro abaixo, devido as movimentações de impairment dos ativos
(i) PSVs 1500 Vega Chaser e Vega Chalenger, embarcações de menor porte vendidas em 2020; (ii) Estaleiro Oceana, ativo non core também vendido em 2020; e (iii)
reavaliação do valor recuperável de algumas embarcações da frota.
Movimentação de impairment
2020
Vega Chaser e Challenger
Reversão
18.608
Estaleiro
Reversão
2.845
Embarcações
Constituição
(8.245)
Total US$ mil
13.208
Movimentação de impairment
2019
Vega Chaser e Challenger
Constituição
(18.608)
Estaleiro
Constituição
(1.428)
Embarcações
Constituição
(1.702)
Total US$ mil
(21.739)
As Outras despesas operacionais fecharam o ano de 2020 com US$ 23,4 milhões
com aumento de US$ 18,9 milhões quando comparado com 2019 destacando como
principais ocorrências o resultado na venda dos ativos: embarcações Vega Chaser
e Vega Challenger e os ativos do Estaleiro Oceana e variação cambial.
4T20
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
1.256 3.691 -66,0% 20.146 11.365 77,3%
Despesas Financeiras
(14.812) (15.537) -4,7% (50.985) (55.896) -8,8%
Resultado com derivativos
519
(762) -168,1%
(508) (2.010) -74,7%
Variação cambial, líquida
9.391 (1.229) -864,1% (29.774) (4.984) 497,4%
Resultado Financeiro
(US$ mil)
(3.646) (13.837) -73,7% (61.121) (51.525) 18,6%
O resultado financeiro de 2020 foi negativo em US$ 9,6 milhões quando comparado
ao ano anterior onde o principal fator que afetou negativamente foi a variação cambial
nos ativos da CBO em Reais (Caixa, recebíveis e créditos fiscais), e, positivamente,
devido a menor despesa financeira por conta do processo de desalavancagem da
Companhia.
Imposto de Renda e Contribuição Social: O IR e CSLL no exercício social encerrado em 31/12/2020 foi negativo em US$ 1,0 milhão comparativamente ao resultado
positivo de US$ 31,3 milhões no mesmo período de 2019, o que representou um
aumento na despesa de IR e CSLL de US$ 32,4 milhões ou 103,3%. Imposto de
Renda e Contribuição Social correntes: Imposto de Renda e Contribuição Social
correntes no exercício social encerrado em 31/12/2020 apresentou um saldo de US$
6,5 milhões comparativamente a um saldo de US$ 0,9 milhão no mesmo período
de 2019, o que representou um incremento de US$ 5,6 milhões. Este aumento é
atribuído substancialmente a provisão de IRPJ a pagar da CBO e suas empresas
coligadas. Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos: Imposto de Renda
e Contribuição Social diferidos no exercício social encerrado em 31/12/2020 foi de
US$ 5,5 milhões comparativamente a US$ 32,3 milhões no mesmo período de 2019,
o que representou uma variação negativa de US$ 26,8 milhões ou 82,9%. A variação
ocorreu principalmente pelas diferenças temporárias (majoritariamente pela variação
cambial não realizada) na apuração. Lucro Líquido: A Companhia obteve em 2020
um lucro de US$ 26,9 milhões, e, quando comparado com o lucro de 2019 de US$
67,9 milhões, apresentou redução de US$ 41,0 milhões, devido à: (i) redução de
9,8% do EBITDA Ajustado e (ii) variação cambial que impactou os ativos da CBO
denominados em R$ (Caixa, recebíveis, créditos fiscais).

EBITDA (LAJIDA) e EBITDA (LAJIDA) Ajustado
Reconcilicação do
EBITDA (US$ mil)
4T20 4T19
%
2020
2019
%
Lucro (prejuízo) do
período
14.594 39.532 -63,1% 26.890 67.924 -60,4%
+ IR&CSLL
(7.341) (36.194) -79,7% 1.026 (31.342) -103,3%
+ Resultado financeiro
3.646 13.837 -73,7% 61.121 51.525 18,6%
+ Depreciação,
Amortização e
Impairment
17.807 20.381 -12,6% 70.938 72.664 -2,4%
EBITDA (LAJIDA)
28.706 37.556 -23,6% 159.975 160.771 -0,5%
+ Ajuste de Redução ao
Valor Recuperável de
Ativos
3.490 21.737 -83,9% (13.208) 21.737 -160,8%
+ Itens de Ajuste
5.902 (10.540) -156,0% 25.067 8.085 210,0%
EBITDA (LAJIDA)
Ajustado
38.098 48.754 -21,9% 171.834 190.593 -9,8%
*EBITDA é a sigla do termo em inglês Earnings before interest, tax, depreciation and
amortization, ou LAJIDA em português que designa o termo Lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização. O EBITDA (LAJIDA) ajustado no exercício
findo em 31/12/2020 reduziu em US$ 18,8 milhões, que representam (9,8%) em
relação ao mesmo período do ano anterior pelas razões já apresentadas anteriormente, mas com manutenção da Margem EBITDA Ajustado de 68%. Os principais
itens de ajuste do EBITDA (LAJIDA) são as reversões dos prejuízos contábeis (não
caixa) gerados pela venda dos ativos PSVs 1500 Vega Chaser e Vega Chalenger
e do Estaleiro Oceana, conforme detalhado na seção “Despesas Operacionais,
Provisão para redução ao valor recuperável e Outras Despesas operacionais”. As
operações entre os segmentos do Grupo CBO são eliminadas na apresentação do
resultado consolidado.
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Evolução EBITDA Ajustado x Margem EBITDA Ajustado (US$ MM)

Evolução EBITDA Ajustado x Margem EBITDA Ajustado (R$ MM)

Instituição
BB

Tipo
Financiamento

BNDES

Financiamento

BNDES

Financiamento

Condição
Se ICSD < 1,30
Se ICSD > 1,30 por 3
anos consecutivos
Se PL< R$430 milhões

Dívida Líquida
Dívida Líquida (US$ mil)
2020
2019
ΔUS$
Δ%
Dívida Bruta
788.331 901.264 (112.933) -12,5%
Curto Prazo
62.690 81.682 (18.992) -23,3%
Longo Prazo
725.641 819.582 (93.941) -11,5%
% Curto
8%
9%
-1,1%
% Longo
92,0%
90,9%
1,1%
Caixa e equivalentes
(19.672) (26.359)
6.687 -25,4%
Aplicações financeiras restritas (*)
(19.399) (39.316) 19.917 -50,7%
Dívida Líquida
749.260 835.588 (86.328) -10,3%
Curto Prazo
43.018 55.323 (12.305) -22,2%
Longo Prazo
706.242 780.266 (74.024)
-9,5%
EBITDA (LAJIDA) Ajustado (12 meses) 171.834 190.593 (18.759)
-9,8%
Dívida Líquida / EBITDA (LAJIDA)
Ajustado
4,4
4,4
(0)
0,0%
*O Grupo CBO mantém aplicações restritas para garantia de cartas de fianças e
empréstimos. Apesar de restritas, essas aplicações não inibem o direito da Companhia de resgate, caso necessário, mediante alteração ou troca de fianças. A dívida
líquida sofreu uma redução de US$ 86,3 milhões em relação a 31/12/2019, refletindo
seu processo natural de desalavancagem que foi potencializado pela amortização
antecipada de US$ 47,5 milhões por conta da venda do ativo Estaleiro Oceana em
outubro de 2020. Demostramos abaixo o cronograma de amortização de principal
da dívida bruta total da Companhia que além de possuir valores decrescentes e
concentrados no longo prazo possuí um custo médio extremamente competitivo
devido a sua captação junto do Fundo da Marinha Mercante (FMM).

Ação
Alteração taxa de juros
Reduzir valor da conta
reserva (ou fiança)
Apresentar carta de
fiança complementar

BNDES

Financiamento

Se ICSD 2020 >1,40 e
Caixa dez/19 > R$ 120
milhões

Liquidação parcial
antecipada

BNDES

Financiamento

Se ICSD 2021 >1,40 e
Caixa dez/20 > R$ 150
milhões

Liquidação parcial
antecipada

CAIXA

Financiamento

Se ICSD <1,20

Apresentar carta de
fiança complementar

CAIXA

Apresentar carta de
fiança complementar
participação acionária Aumento proporcional
Financiamento SeBNDESPAR
diminuir
da fiança

CAIXA

Financiamento

Se PL< R$430 milhões

O Grupo CBO possui empréstimos bancários com garantia que contém cláusulas
contratuais restritivas (“covenants”). O não cumprimento futuro destas cláusulas
contratuais restritivas pode exigir que o Grupo CBO pague os empréstimos antes
da data de vencimento contratual. Cada cláusula contratual restritiva é monitorada
regularmente pela Tesouraria e reportada periodicamente para a Administração para
garantir que o contrato esteja sendo cumprido. Ao longo do exercício de 2020 a
Companhia cumpriu seus covenants contratuais de maneira bastante tranquila. A
Administração da Companhia efetuou os cálculos e apresenta abaixo o resultado
dos referidos índices.

Ação detalhada
Juros são alterados de 3,6% para 5% (conteúdo nacional) e 4,6% para 5% (conteúdo importado)
Reduzir o valor da conta reserva (ou fiança) de -USD 74 milhões para 6 PMTs (-USD 35 milhões)
Apresentar carta de fiança complementar com valor a ser definido
No ano de 2020, se o ICSD consolidado da Companhia do exercício financeiro imediatamente anterior for
maior que 1,40 e o caixa e equivalentes de caixa disponível consolidado da mesma for maior que R$ 120
milhões, a Companhia deverá liquidar parcialmente as dívidas existentes com o BNDES no âmbito dos
contratos relacionados até 30/06/2020
No ano de 2021, se o ICSD consolidado da Companhia do exercício financeiro imediatamente anterior for
maior que 1,40 e o Caixa e equivalentes de caixa consolidado da mesma for maior que R$ 150 milhões,
a Companhia deverá liquidar parcialmente as dívidas existentes com o BNDES no âmbito dos contratos
relacionados até 30/06/2021
Apresentar carta de fiança complementar que garanta percentual do serviço da dívida correspondente à
diferença entre o índice obtido conforme fórmula específica e o índice de 1,2 nele estabelecido, limitada a
120% (cento e vinte por cento) do serviço da dívida do exercício imediatamente anterior
Apresentar carta de fiança complementar com valor a ser definido
Se participação acionária BNDESPAR diminuir, participação da fiança deve subir na mesma proporção

Balanço Patrimonial Consolidado (US$)
Anexo Demonstrações Financeiras (US$)
Demonstração de Resultado (US$)
BP Consolidado (US$ mil)
2020
2019
Δ%
4T20
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%
DRE (US$ mil)
Ativo circulante
75.864
73.455
3,3%
Receitas de servi19.672
26.359 -25,4%
ços prestados
58.441 69.885 -16,4% 253.584 280.066
-9,5% Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
34.431
27.948 23,2%
Custos dos serviços
429
207 107,3%
prestados
(30.477) (39.914) -23,6% (128.721) (139.210)
-7,5% Estoques
Lucro bruto
27.964 29.971
-6,7% 124.863 140.856 -11,4% Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar
6.263
9.787 -36,0%
Despesas gerais e
Instrumentos financeiros derivativos
519
407 27,6%
administrativas
(7.863) (6.279)
25,2% (25.589) (26.534)
-3,6%
Despesas antecipadas
1.190
1.090
9,2%
Reversão (provisão)
Contas a receber sobre venda de ativo
6.963
0
n.d
para red. ao valor
recuperável
(3.490) (8.278) -57,8% 13.208 (21.737) -160,8% Outros ativos
6.398
7.657 -16,4%
Outras despesas
Ativo não circulante
979.493 1.068.995
-8,4%
operacionais,
44.906
64.387 -30,3%
líquidas
(5.712)
1.761 -424,4% (23.445) (4.478) 423,6% Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras restritas
19.399
39.316 -50,7%
Resultado Opera1.948
0
n.d
cional
10.899 17.175 -36,5% 89.037 88.107
1,1% Contas a receber
Receitas financeiras
1.256
3.691 -66,0% 20.146 11.365
77,3% Ativo indenizatório
3.541
4.070 -13,0%
Despesas finanTributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar
11.133
17.397 -36,0%
ceiras
(14.812) (15.537)
-4,7% (50.985) (55.896)
-8,8%
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
4.576
336 1261,9%
Resultado com
4.309
3.267 31,9%
derivativos
519
(762) -168,1%
(508) (2.010) -74,7% Depósitos judiciais
Variação cambial,
Imobilizado
933.009 1.001.750
-6,9%
líquida
9.391 (1.229) -864,1% (29.774) (4.984) 497,4% Intangível
1.578
2.859 -44,8%
Resultado finan1.055.357 1.142.450
-7,6%
ceiro
(3.646) (13.837) -73,7% (61.121) (51.525)
18,6% Total do Ativo
Passivo circulante
76.486
98.849 -22,6%
Lucro antes do IR/
62.690
81.682 -23,3%
CSLL
7.253
3.338 117,3% 27.916 36.582 -23,7% Empréstimos e financiamentos
IR&CSLL
7.341 36.194 -79,7% (1.026) 31.342 -103,3% Fornecedores e outras contas a pagar
5.531
8.287 -33,3%
Correntes
(1.064)
(302) 252,3% (6.543)
(980) 567,7% Salários e encargos trabalhistas
7.724
8.766 -11,9%
Diferidos
8.405 36.496 -77,0%
5.517 32.322 -82,9%
Imposto e contribuições a pagar
541
114 375,1%
Lucro líquido do
747.387 836.153 -10,6%
período
14.594 39.532 -63,1% 26.890 67.924 -60,4% Passivo não circulante
IR&CSLL
(7.341) (36.194) -79,7%
1.026 (31.342) -103,3% Fornecedores e outras contas a pagar
5
3 83,2%
Resultado finanEmpréstimos e financiamentos
725.641 819.582 -11,5%
ceiro
3.646 13.837 -73,7% 61.121 51.525
18,6%
Provisão de contingências
5.520
6.613 -16,5%
Depreciação e
16.221
9.955 62,9%
Amortização
17.807 20.381 -12,6% 70.938 72.664
-2,4% Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
231.484 207.448 11,6%
EBITDA (LAJIDA)
28.706 37.556 -23,6% 159.975 160.771
-0,5% Patrimônio Líquido
Ajuste de Redução
Capital social
293.633 293.633
0,0%
ao Valor RecupeReserva de capital
74.081
74.081
0,0%
rável de Ativos
3.490 21.737 -83,9% (13.208) 21.737 -160,8%
3.058
5.912 -48,3%
Itens de Ajuste (*)
5.902 (10.540) -156,0% 25.067
8.085 210,0% Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
(139.288) (166.178) -16,2%
EBITDA (LAJIDA)
Ajustado
38.098 48.754 -21,9% 171.834 190.593
-9,8% Total do Passivo e PL
1.055.357 1.142.450
-7,6%
Anexo Demonstrações Financeiras (R$)
Balanço Patrimonial Consolidado (R$)
Demonstração de Resultado (R$)
BP Consolidado (R$ mil)
2020
2019
Δ%
4T20
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%
DRE (R$ mil)
Ativo circulante
394.251 296.072
33,2%
Receitas de
102.232 106.243
-3,8%
serviços prestados 314.422 286.551
9,7% 1.315.888 1.109.344 18,6% Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
178.925 112.652
58,8%
Custos dos serviços
prestados
(166.576) (168.174) -1,0% (663.956) (551.625) 20,4% Estoques
2.228
838 165.9%
Lucro bruto
147.846 118.377 24,9% 651.932 557.719 16,9% Tributos sobre o lucro e outros tributos a
Despesas gerais e
recuperar
32.543
39.442
-17,5%
administrativas
(42.303) (25.766) 64,2% (132.634) (103.793) 27,8% Instrumentos financeiros derivativos
2.699
1.639
64,7%
Reversão (provisão)
Despesas antecipadas
6.191
4.390
41,0%
para redução ao
36.186
0
n.d
valor recuperável
7.852 (36.702) -121,4%
73.657 (88.854) -182,9% Contas a receber sobre venda de ativo
Outros ativos
33.247
30.868
7,7%
Outras despesas
Ativo não circulante
5.090.363 4.314.159
18,0%
operacionais,
líquidas
(60.398)
8.801 -786,3% (125.913) (14.529) 766,6% Realizável a longo prazo
233.363 264.880
-11,9%
Resultado
Aplicações financeiras restritas
100.811 158.472
-36,4%
Operacional
52.997 64.710 -18,1% 467.042 350.543 33,2% Contas a receber
10.125
0
n.d
Receitas financeiras
7.201 15.340 -53,1% 103.552 45.988 125,2%
Ativo indenizatório
18.400
16.403
12,2%
Despesas
financeiras
(78.301) (63.196) 23,9% (261.897) (219.906) 19,1% Tributos sobre o lucro e outros tributos a
recuperar
57.855
70.120
-17,5%
Resultado com
23.778
6.715 254,1%
derivativos
2.699 (3.198) -184,4%
(1.868) (7.728) -75,8% Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
Variação cambial,
Depósitos judiciais
22.394
13.170
70,0%
líquida
50.226
2.600 1831,8% (142.728) (13.297) 973,4% Imobilizado
4.848.802 4.037.754
20,1%
Resultado
Intangível
8.198
11.525
-28,9%
financeiro
(18.175) (48.454) -62,5% (302.941) (194.943) 55,4% Total do Ativo
5.484.614 4.610.231
19,0%
Lucro antes do IR/
397.473 398.430
-0,2%
CSLL
34.822 16.256 114,2% 164.101 155.600
5,5% Passivo circulante
325.783 329.234
-1,0%
IR & CSLL
37.326 139.390 -73,2%
(5.190) 130.332 -104,0% Empréstimos e financiamentos
28.741
33.404
-14,0%
Correntes
(5.886) (1.201) 390,1% (33.732) (3.943) 755,5% Fornecedores e outras contas a pagar
Diferidos
43.212 140.591 -69,3%
28.542 134.275 -78,7% Salários e encargos trabalhistas
40.139
35.333
13,6%
Lucro líquido do
Imposto e contribuições a pagar
2.810
459 512,2%
período
72.148 155.646 -53,6% 158.911 285.932 -44,4% Passivo não circulante
3.883.947 3.375.640
15,1%
IR & CSLL
(37.326) (139.390) -73,2%
5.190 (130.332) -104,0%
Fornecedores e outras contas a pagar
28
11 154,5%
Resultado
3.770.938 3.303.487
14,2%
financeiro
18.175 48.454 -62,5% 302.941 194.943 55,4% Empréstimos e financiamentos
Provisão de contingências
28.687
26.654
7,6%
Depreciação e
84.294
45.488
85,3%
Amortização
96.798 89.118
8,6% 364.589 289.256 26,0% Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
EBITDA (LAJIDA)
149.795 153.828 -2,6% 831.631 639.799 30,0% Patrimônio Líquido
1.203.194 836.161
43,9%
Ajuste de Redução
Capital social
1.137.771 1.137.771
0,0%
ao Valor RecuperáReserva de capital
287.004 287.004
0,0%
vel de Ativos
(7.853) 88.854 -108,8% (73.658) 88.854 -182,9%
240.676
32.554 639,3%
Itens de Ajuste (*)
61.237 (42.093) -245,5% 134.167 29.293 358,0% Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
(462.257) (621.168)
-25,6%
EBITDA (LAJIDA)
5.484.614 4.610.231
19,0%
Ajustado
203.178 200.589
1,3% 892.140 757.946 17,7% Total do Passivo e PL
Balanço patrimonial exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31 de de- 31 de de- 31 de de- 31 de de31 de de- 31 de de- 31 de de- 31 de dezembro zembro zembro zembro
zembro zembro zembro zembro
Nota de 2020 de 2019 de 2020 de 2019
Nota de 2020 de 2019 de 2020 de 2019
Ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7
1.988
1.912 102.232 106.243 Fornecedores e outras contas
Contas a receber
10
- 178.925 112.652 a pagar
20
4.432
3.515
28.741
33.404
Estoques
11
2.228
838 Empréstimos e financiamentos 19
- 325.783
329.234
Notas promissórias a receber 13
645
14.015
- Notas promissórias a pagar
13
26.238
39.641
Tributos sobre o lucro e outros
Salários e encargos
tributos a recuperar
12
4.014
5.045
32.543
39.442 trabalhistas
21
4.199
2.784
40.139
35.333
Instrumentos financeiros
Impostos e contribuições a
derivativos
9
2.699
1.639 pagar
2.810
459
Despesas antecipadas
14
1.049
1.323
6.191
4.390 Total do passivo circulante
34.869
45.940 397.473
398.430
Contas a receber sobre venda
Não circulante
de ativo
15
36.186
- Fornecedores e outras contas
Outros ativos
15
33.247
30.868 a pagar
20
28
11
Total do ativo circulante
7.696
22.295 394.251 296.072 Empréstimos e financiamentos 19
- 3.770.938 3.303.487
Não circulante
Provisão para contingências
22
28.687
26.654
Aplicações financeiras restritas 8
95.837 100.811 158.472 Imposto de renda e
Contas a receber
10
10.125
- contribuição social diferidos
84.294
45.488
28
Ativo indenizatório
22
18.400
16.403 Total do passivo não circulante
- 3.883.947 3.375.640
Tributos sobre o lucro e outros
34.869
45.940 4.281.420 3.774.070
tributos a recuperar
12
7.136
8.969
57.855
70.120 Total do passivo
Patrimônio líquido
23
Imposto de renda e
1.137.771 1.137.771 1.137.771 1.137.771
contribuição social diferidos
28
22.422
5.359
23.778
6.715 Capital social
287.004 287.004 287.004
287.004
Depósitos judiciais
22
667
667
22.394
13.170 Reservas de capital
30.225 110.832 233.363 264.880 Ajuste de avaliação
patrimonial
240.676
32.554 240.676
32.554
Investimentos
16 1.198.620 747.793
(462.257) (621.168) (462.257) (621.168)
Imobilizado
17
1.522
1.181 4.848.802 4.037.754 Prejuízos acumulados
1.203.194 836.161 1.203.194
836.161
Intangível
18
8.198
11.525 Total do patrimônio líquido
Total do ativo não circulante
1.230.367 859.806 5.090.363 4.314.159 Total do passivo e do
1.238.063 882.101 5.484.614 4.610.231
Total do ativo
1.238.063 882.101 5.484.614 4.610.231 patrimônio líquido
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

2020

Resultados obtidos no triênio
2019
2018
1,58
1,74

1,75

1,58

1,75

1,74

R$ 1.170,0 R$ 836,2 milhões R$ 543,0 milhões
milhões
R$102,2
milhões

R$106,2
milhões

R$131,4
milhões

R$102,2
milhões

R$106,2
milhões

R$131,4
milhões

1,58

1,74

1,75

R$ 1.170,0 R$ 836,2 milhões R$ 543,0 milhões
milhões
Não ocorreu

Não ocorreu

Não ocorreu

Fluxo de Caixa Consolidado (US$)
2020
2019
DFC Consolidado (US$ mil)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
26.890 67.924
Ajustes do lucro líquido:
Depreciação e amortização
70.939 72.664
Provisão (reversão) de provisão p/red. ao valor recuperável
de ativos
(13.208) 21.737
Despesa conforme contrato de compra e venda
(564)
2.242
Provisão de direitos sobre valor. de investim. e opções
canceladas
37
348
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social
1.026 (31.342)
Resultado com derivativos
508
2.010
Resultado na venda de ativo fixo
22.528
2.344
Atualização de aplicação financeira e aplicação financeira
restrita
(9.159) 12.267
Juros, variações cambiais apropriados e outros
44.082 47.296
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
(8.431) (1.405)
Estoques
(222)
(207)
Tributos a recuperar
9.789
2.069
Despesas antecipadas
(100)
3.168
Depósitos judiciais
(1.042)
(970)
Contas a receber sobre venda de ativo
(6.963)
0
Outros ativos
1.260 (1.887)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
(2.754) (3.527)
Salários e encargos trabalhistas
(1.079) (2.955)
Impostos e contribuições a pagar
427
(167)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
133.964 191.609
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(6.543)
(980)
Juros recebidos
926
4.531
Juros pagos
(27.045) (36.598)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado) atividades
operacionais
101.301 158.561
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de imobilizado e intangível
(43.747) (37.097)
Venda de ativo imobilizado
42.612
2.371
Aplicações financeiras restritas - aplicação
(59.417) (30.369)
Aplicações financeiras restritas - resgate
76.963 11.317
Caixa líquido gerado pelas (aplicado) atividades
investimentos
16.411 (53.778)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Captação de empréstimos e financiamentos
0
6.179
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal
(120.424) (110.410)
Custos de transação de financiamento pagos
(3.356) (6.810)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos
(620) (1.030)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (124.400) (112.071)
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
LÍQUIDO
(6.687) (7.288)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
26.359 33.924
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa e equivalentes
de caixa
0
(277)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
19.672 26.359
Fluxo de Caixa Consolidado (R$)
2020
2019
DFC Consolidado (R$ mil)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
158.911 285.932
Ajustes do lucro líquido :
Depreciação e amortização
364.590 289.256
Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável de
ativos
(73.657) 88.854
Resultado conforme contrato de compra e venda
36
9.084
Provisão de direitos sobre valorização de investimentos e
opções canceladas
208
1.408
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social
5.190 (130.332)
Resultado com derivativos
1.868
7.728
Resultado na venda de ativo fixo
121.161 10.892
Atualização de aplicação financeira e aplicação financeira
restrita
(45.817) (16.682)
Juros, variações cambiais apropriados e outros
295.581 215.562
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
(76.398) (9.804)
Estoques
(1.390)
1.063
Tributos a recuperar
19.164
3.788
Despesas antecipadas
(1.801) 12.110
Depósitos judiciais
(9.224) (4.271)
Contas a receber sobre venda de ativo
(36.186)
0
Outros ativos
(2.379) (8.510)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
(4.646) (7.635)
Salários e encargos trabalhistas
4.598 (10.190)
Impostos e contribuições a pagar
2.351
(629)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
722.159 737.623
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(33.732) (3.943)
Juros recebidos
5.345 18.881
Juros pagos
(142.860) (145.601)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
550.912 606.959
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Aquisição de imobilizado e intangível
(243.733) (143.613)
Venda de ativo imobilizado
239.972
9.303
Aplicações financeiras restritas - aplicação
(329.027) (66.029)
Aplicações financeiras restritas - resgate
427.159 45.732
Caixa líquido gerado pelas (aplicado) atividades
de investimentos
94.371 (154.607)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Captação de empréstimos e financiamentos
0 22.949
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal
(628.456) (444.285)
Custos de transação de financiamento pagos
(17.910) (26.670)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos
(2.928) (3.990)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (649.294) (451.996)
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA,
LÍQUIDO
(4.011)
356
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
106.243 131.447
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa e equivalentes
de caixa
0 (25.560)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
102.232 106.243
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Demonstração do resultado exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Nota
2020
2019
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
25
(1.961)
(4.384)
Resultado de equivalência patrimonial
16
155.274
291.319
(2.009)
Outras despesas operacionais, líquidas
151.304
286.935
Lucro operacional
Receitas financeiras
45.194
23.866
Despesas financeiras
(17.119)
(19.312)
(30.294)
(10.558)
Variação cambial, líquida
(2.219)
(6.004)
Resultado financeiro
27
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
149.085
280.931
Imposto de renda e contribuição social
28
Correntes
(7.237)
(358)
17.063
5.359
Diferidos
158.911
285.932
Lucro líquido do exercício
1,2144
2,1850
Lucro líquido básico por ação–em R$
23
1,2054
2,1690
Lucro líquido diluído por ação–em R$
23
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

Demonstração do valor adicionado exercício findo em 31 de dezembro de
2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Receitas
2020
2019
2020
2019
Prestação de serviços e afretamento
- 1.450.563 1.224.014
Outras receitas, líquidas
310.698
93.212
- 1.761.261 1.317.226
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
- (128.205) (113.287)
Materiais, energia, serviços de
terceiros e outros
(2.545) (2.968) (424.117) (87.938)
(2.545) (2.968) (552.322) (201.225)
Valor adicionado (consumido) bruto (2.545) (2.968) 1.208.939 1.116.001
Depreciação, amortização e
impairment
(7) (290.932) (378.110)
Valor adicionado (consumido)
líquido pela entidade
(2.545) (2.975)
918.007 737.891
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado da equivalência patrimonial 155.274 291.319
Receitas financeiras e derivativos
45.194 23.866
103.552
45.988
Variação cambial ativa
1.677
353 1.091.576 149.248
202.145 315.538 1.195.128 195.236
Valor adicionado total a distribuir
199.600 312.563 2.113.135 933.127
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
(1.416) (1.408) (313.928) (270.667)
Impostos, taxas e contribuições
Federais correntes
(7.246)
(358) (167.621) (117.820)
Federais diferidos
17.063
5.359
28.542 134.275
Estaduais
(95)
Municipais
(1.890)
(1.760)
Juros, despesas bancárias, derivativos
e outros
(17.119) (19.312) (263.765) (227.633)
Demonstração do resultado abrangente exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e
(1.258)
(950)
Controladora e Consolidado
Controladora e Consolidado veículos
Variação cambial passiva
(31.971) (10.912) (1.234.304) (162.545)
2020
2019
Ajustes acumulados de conversão para moeda
(158.911) (285.932) (158.911) (285.932)
Lucro líquido do exercício
158.911
285.932 de apresentação
208.122
8.573 Lucro líquido
(199.600) (312.563) (2.113.135) (933.127)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
367.033
294.505 Valor adicionado distribuído
As notas explicativas da Administração são parte integrante
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
das demonstrações financeiras
Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota

Demonstração do resultado exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Consolidado
Nota 2020
2019
Receitas de serviços prestados
24 1.315.888 1.109.344
Custos dos serviços prestados
25 (663.956) (551.625)
Lucro bruto
651.932 557.719
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
25 (132.634) (103.793)
Reversão (provisão) para redução ao valor
recuperável
17
73.657 (88.854)
Outras despesas operacionais, líquidas
26 (125.913) (14.529)
Lucro operacional
467.042 350.543
Receitas financeiras
103.552
45.988
Despesas financeiras
(261.897) (219.906)
Resultado com derivativos
(1.868)
(7.728)
Variação cambial, líquida
(142.728) (13.297)
Resultado financeiro
27 (302.941) (194.943)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
164.101 155.600
Imposto de renda e contribuição social
28
Correntes
(33.732)
(3.943)
Diferidos
28.542 134.275
Lucro líquido do exercício
158.911 285.932
Lucro líquido básico por ação - em R$
23
1,2144
2,1850
Lucro líquido diluído por ação - em R$
23
1,2054
2,1690
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

Capital social
Em 1° de janeiro de 2019
1.137.771
Ajustes acumulados de conversão para moeda de apresentação
Opções outorgadas reconhecidas/canceladas
23 (d)
Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2019
1.137.771
Em 1° de janeiro de 2020
1.137.771
Ajustes acumulados de conversão para moeda de apresentação
Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2020
1.137.771
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Reserva de capital
282.652
282.652
282.652
282.652

Reservas de capital
Reserva para plano de pagamento em ações
5.728
(1.376)
4.352
4.352
4.352

Ajuste de
Prejuízos acumulados
avaliação patrimonial
(907.100)
23.981
8.573
285.932
(621.168)
32.554
(621.168)
32.554
208.122
158.911
(462.257)
240.676

Total
543.032
8.573
(1.376)
285.932
836.161
836.161
208.122
158.911
1.203.194

Demonstração dos fluxos de caixa exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota 2020
2019
2020
2019
Nota 2020
2019
2020
2019
Nota 2020
2019
2020
2019
FLUXOS DE CAIXA DAS
Outros ativos
15
- (2.379) (8.510) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIATIVIDADES OPERACIONAIS
Aumento (redução) nos passivos:
DADES DE FINANCIAMENTOS
Lucro líquido do exercício
158.911 285.932 158.911 285.932 Fornecedores e outras contas a
Captação de empréstimos e
Ajustes do lucro líquido :
pagar
20
917
102 (4.646) (7.635) financiamentos
19
- 22.949
Depreciação e amortização
25
7 364.590 289.256 Salários e encargos trabalhistas
21
1.415
4.598 (10.190) Amortização de empréstimos e
Provisão (reversão) para redução
Impostos e contribuições a pagar
2.351
(629) financiamentos–principal
19
- (628.456) (444.285)
ao valor recuperável de ativos
17
- (73.657) 88.854 Caixa gerado pelas (aplicado
Partes relacionadas–Notas
Equivalência patrimonial
16 (155.274) (291.319)
- nas) atividades operacionais
(8.147) (5.046) 722.159 737.623 promissórias para controladas
(103.987) (72.500)
Resultado conforme contrato de
Imposto de renda e contribuição
Partes relacionadas–
compra e venda
26
36
9.084 social pagos
(7.237)
(358) (33.732) (3.943) Recebimento de notas
Provisão de direitos sobre
Juros recebidos
4.907 12.057
5.345 18.881 promissórias de controladas
287.721 208.600
valorização de investimentos e
Juros pagos
19
- (142.860) (145.601) Partes relacionadas–Pagamento
opções canceladas
23
208
1.408
208
1.408 Caixa líquido gerado pelas
de notas promissórias para
Despesa com imposto de renda
(aplicado nas) atividades
controladas
(184.633) (44.525)
e contribuição social
28
(9.826) (5.001)
5.190 (130.332) operacionais
(10.477)
6.653 550.912 606.959 Custos de transação de
Resultado com derivativos
9
1.868
7.728 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIfinanciamento pagos
- (3.813) (17.910) (26.670)
Resultado na venda de ativo fixo
- 121.161 10.892 DADES DE INVESTIMENTOS
Liquidação de instrumentos
Atualização de aplicação financeiAquisição de imobilizado e
17 e
financeiros derivativos
9
- (2.928) (3.990)
ra e aplicação financeira restrita 7 e 8 (37.621) (6.714) (45.817) (16.682) intangível
18
(194) (243.733) (143.613) Caixa líquido aplicado nas
Juros, variações cambiais
Aumento de capital em
atividades de financiamentos
(899) 87.762 (649.294) (451.996)
apropriados e outros
29.985 11.640 295.581 215.562 controlada
16 (117.100) (61.180)
- AUMENTO (REDUÇÃO) NO
(13.617) (4.047) 828.070 761.702 Venda de ativo imobilizado
- 239.972
9.303 CAIXA E EQUIVALENTES DE
Redução (aumento) nos ativos:
Aplicações financeiras restritas–
CAIXA, LÍQUIDO
76 (1.255) (4.011)
356
Contas a receber
10
- (76.398) (9.804) aplicação
8 (293.971) (64.571) (329.027) (66.029) Caixa e equivalentes de caixa no
Estoques
11
- (1.390)
1.063 Aplicações financeiras restritas–
início do exercício
1.912
3.295 106.243 131.447
Tributos a recuperar
12
2.864
(435) 19.164
3.788 resgate
8
422.523 30.275 427.159 45.732 Ganhos (perdas) cambiais sobre
Despesas antecipadas
14
274
(1.801) 12.110 Caixa líquido gerado pelas
caixa e equivalentes de caixa
(128)
- (25.560)
Depósitos judiciais
22
(667) (9.224) (4.271) (aplicado nas) atividades de
Caixa e equivalentes de caixa no
Contas a receber sobre venda
investimentos
11.452 (95.670) 94.371 (154.607) final do exercício
1.988
1.912 102.232 106.243
de ativo
15
- (36.186)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A CBO Holding S.A. ("Companhia"), anteriormente denominada Oceana Offshore S.A., é uma sociedade anônima registrada na comissão de expansão em 2018, a partir de 1 de janeiro de 2019 as empresas do Grupo CBO
valores mobiliários–CVM (“CVM”) sob o nº 23620 na categoria A que, consoante a instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, está autorizada a negociação de passaram a adotar o dólar norte-americano como sua moeda funcional, exceto a
quaisquer valores mobiliários do emissor em mercados regulamentados de valores mobiliários. A Companhia foi constituída em 8 de novembro de 2011. Sua sede está controlada CSM, que presta serviços de apoio marítimo, onde sua moeda funcional
localizada na Av. do Contorno, nº 2,–Barreto–Niterói – RJ, CEP: 24.110-200. As principais atividades da Companhia e suas controladas (em conjunto, "Grupo CBO") são permanece o Real. Assim, com base nos itens 35 do CPC 2 e 36 do IAS 21, o Grupo
divididas em dois segmentos: i) apoio marítimo, cuja operação principal é afretamento de embarcações à indústria offshore de óleo e gás, e ii) estaleiro para construção CBO aplicou, prospectivamente, os procedimentos de conversão requeridos à nova
de embarcações e prestação de serviços de manutenção/reparo. A Companhia tem como objeto social a participação, em outras empresas que atuem no segmento de moeda funcional, a partir da data da alteração em 2019. Os itens incluídos nas deprestação de serviços de apoio marítimo à indústria de óleo e gás, e no segmento de estaleiro para a construção de embarcações destinadas à prestação de referidos monstrações financeiras do Grupo CBO, a partir de 1º de janeiro de 2019 foram
serviços, tais como a locação de equipamentos marítimos e a prestação de serviços de consultoria e operacionais destinados à indústria de óleo e gás, no Brasil e no determinados em dólares norte-americanos (US$) que é a moeda funcional das
exterior. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia em 4 de fevereiro de 2021.
empresas do Grupo CBO (exceto CSM), e apresentados em reais, que é a moeda
1.1. Atividades operacionais das controladas diretas e indiretas da Companhia
de apresentação do Grupo CBO. Para a subsidiária CSM cuja moeda funcional é o
Real e, portanto, diferente do Dólar, as contas de ativos e passivos são convertidas
Empresa
Participação no capital
Principais atividades
Segmento
para a moeda funcional da Controladora, utilizando as taxas de câmbio vigentes na
A principal atividade operacional da CBO é oriunda do afretamento de embarcações,
Companhia Brasileira de Ofshore
data do balanço, e os itens de receitas e despesas são convertidos utilizando a taxa
100% diretamente
mediante contratos firmados, susbtancialmente, com um único cliente. Em 31 de Apoio marítimo
S.A. ("CBO")
média mensal. Os ajustes de conversão resultantes são reconhecidos na rubrica
dezembro de 2020, a frota da CBO é composta por 31 embarcações.
específica do Patrimônio líquido denominada “Ajustes acumulados de conversão”.
Aliança S.A. Indústria Naval e
Construção naval, prestação de serviços de manutenção, assistência técnica em
100%
diretamente
Estaleiro
2.3. Novas normas, revisões e interpretações: As seguintes normas alteradas e
Empresa de Navegação ("Aliança")
embarcações marítimas, substancialmente, para o Grupo CBO.
interpretações efetivas para exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2020 não tiveram
CBO Serviços Marítimos Lida.
A
principal
atividade
operacional
da
CSM
é
oriunda
da
prestação
de
serviços
marítimos
100% indiretamente de apoio, mediantes contratos firmados, substancialmente, com um único cliente.
Apoio marítimo
impacto significativo nas demonstrações financeiras do Grupo CBO: (i) Alterações
("CSM")
nas referências à estrutura conceitual nas normas CPC; (ii) Definição de um negócio
Comercializar
e
operar
embarcações
em
alto
mar,
serviços
em
geral
em
embarcações,
Vega Shipholding AS
Holding/ apoio
(alterações ao CPC 15); e (iii) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 e
100%
diretamente
participar
em
outras
empresas
com
objetivos
sociais
similares
ao
seu
negócio
ou
("Shipholding")
marítimo
CPC 23). 2.4. Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades sobre as
diferentes. Está sediada na Noruega, assim como suas controladas abaixo.
quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos a retornos variáVega Challenger AS ("Vega
Comercializar
e
operar
embarcações
em
alto
mar,
serviços
em
geral
em
embarcações,
veis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades
100% indiretamente participar em outras empresas com os objetos sociais similares ou diferentes.
Apoio marítimo
Challenger")
relevantes da investida. As empresas controladas incluídas na consolidação estão
Comercializar e operar embarcações em alto mar, serviços em geral em embarcações,
descritas na Nota 1.1. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia incluiu em sua
Vega Chaser AS ("Vega Chaser")
100% indiretamente participar em outras empresas com os objetos sociais similares ou diferentes. A frota Apoio marítimo
consolidação a CBO Supporter AS., empresa que foi adquirida em dezembro de
da Vega Chaser é composta por 1 embarcação.
2019, pela Vega Shipholding AS. A CBO Supporter é uma empresa sediada na
Comercializar
e
operar
embarcações
em
alto
mar,
serviços
em
geral
em
embarcações,
Noruega e na data de sua aquisição não se caracterizava como um negócio, sendo
CBO Supporter AS ("CBO
100%
indiretamente
participar
em
outras
empresas
com
os
objetos
sociais
similares
ou
diferentes.
A
frota
Apoio
marítimo
uma entidade sem operação e sem ativos relacionados. Após a aquisição a sua
Supporter")
da CBO Supporter é composta por 1 embarcação.
controladora, Vega Shipholding AS, integralizou em 3 de dezembro de 2019, capital
1.2. Atividades do segmento estaleiro: Atualmente, o estaleiro Aliança, localizado avaliação do valor em uso das embarcações por meio do fluxo de caixa descontado, social no montante de R$ 65.556, por meio de aquisição da embarcação do tipo PSV
na cidade de Niterói (RJ) se dedica a duas atividades: (i) conversões, reparos e em que foram observadas informações disponíveis no mercado para suportar as 5.000. Em 6 de novembro de 2020 a Companhia aprovou a integralização de USD
manutenção da frota, e (ii) operação de base de apoio para navegação de offshore. premissas utilizadas para o cálculo do valor presente do fluxo de caixa futuro das 16.000 mil equivalente a R$ 117.100 no capital da Vega Shipholding AS que por sua
Em 5 de outubro de 2020, a controlada direta Aliança S.A. Indústria Naval e Empre- embarcações. Os fluxos de caixa futuros possuem premissas (apresentadas em vez integralizou na Vega Chaser AS para que fosse adquirido a embarcação CBO
sa de Navegação (“Aliança”) concluiu a transação de alienação dos ativos que com- termos reais) que afetam as estimativas utilizadas para projeções, sendo elas as Endeavor do tipo AHTS 24.000. 2.5. Apresentação das informações por segmenpõem o estaleiro Oceana, localizado na cidade de Itajaí (SC) à Thyssenkrupp Mari- seguintes: • taxa de câmbio • taxa de desconto (6,32%) • período de projeção de tos: As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo conne Systems do Brasil Indústria e Comércio Ltda., empresa líder da sociedade de 31/12/2020 à 31/12/2045 (25 anos) • premissas de mercado de apoio marítimo: (a) sistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões opepropósito específico responsável pela construção de quatro fragatas para a Marinha Daily rate; (b) Taxa ocupação. Em 2020, a avaliação dos ativos do segmento de apoio racionais. A Diretoria é responsável pela alocação de recursos, avaliação de
do Brasil. O Contrato de Compra e Venda de Ativos foi assinado em 9 de maio de marítimo, o Grupo CBO reconheceu um impairment complementar no período de desempenho dos segmentos operacionais e pelas decisões estratégicas do Grupo
2020, com aprovação do Cade (“Conselho Administrativo de Defesa Econômica”) R$ 44.604, resultando um montante acumulado de R$ 51.692. Além disso, houve o CBO. Os segmentos do Grupo CBO estão apresentados na Nota 31. 2.6. Caixa e
em junho de 2020. Desinvestimento estaleiro Oceana: Essa operação está ali- ajuste de avaliação patrimonial no valor de R$ 1.251 (Nota 17 – (iii)). 2. Resumo das equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos
nhada à estratégia do Grupo CBO de priorização às atividades relacionadas a ope- principais políticas contábeis: 2.1. Base de preparação e apresentação: As bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos
ração de embarcações de apoio marítimo offshore, com investimentos em aquisições demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.7.
de embarcações operacionais para expansão e atualização da sua frota. A alienação base de valor, que, no caso de certos ativos financeiros e passivos financeiros (in- Aplicações financeiras restritas: As aplicações financeiras restritas incluem invesnão afetou o quadro acionário do Grupo CBO. 1.3. Avaliação dos ativos – Seg- clusive instrumentos derivativos), tem seu custo ajustado para refletir a mensuração timentos que, por motivos contratuais ou outras questões do negócio, permanecem
mento estaleiro: Seguindo o mesmo procedimento dos anos anteriores, a Adminis- ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas com sua movimentação restrita. Caso a Administração tenha expectativa de que o
tração do Grupo CBO contratou uma empresa avaliadora e identificou a necessida- estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração evento restritivo ocorra em menos de 12 meses, a parcela relacionada é classificada
de de constituição de complemento do impairment na Aliança S.A. de R$ 5.718 no da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo CBO. para o ativo circulante. Caso contrário, o valor é mantido no ativo não circulante. As
exercício (R$ 2.773 em 2018), para os ativos localizados em Niterói-RJ e Guaxindi- Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, aplicações restritas são às garantias das fianças dos financiamentos. 2.8. Ativos
ba-RJ. O montante acumulado em 31 de dezembro de 2019 de redução ao valor bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as financeiros: 2.8.1. Classificação: O Grupo CBO classifica seus ativos financeiros
recuperável de ativos do segmento estaleiro é de R$ 51.144. Durante o ano de 2020, demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. a) Demonstrações finan- sob as seguintes categorias de mensuração: Mensurados ao valor justo por meio do
foi revertido parcialmente o montante de R$ 15.578 de impairment, de acordo com ceiras individuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e resultado. Mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do modelo de
os mesmos parâmetros adotados anteriormente. O montante acumulado em 31 de consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos
dezembro de 2020 de redução ao valor recuperável de ativo do segmento estaleiro contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo CPC. Elas também estão em conformi- fluxos de caixa. 2.8.2. Reconhecimento e mensuração: Compras e vendas regué de R$ 35.566. O método de avaliação para determinação do valor justo foi basea- dade com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial lares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual o
do em informações observáveis pelo mercado para os ativos imobilizados, de acor- Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Grupo CBO se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são
do com a norma técnica ABNT 14.653, atingindo o grau 2 de fundamentação. Além Board (“IASB”). b) Demonstração do valor adicionado: A apresentação da De- desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou
disso, para atendimento aos CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos monstração do Valor Adicionado (“DVA”), individual e consolidada, é requerida pela tenham sido transferidos e o Grupo CBO tenha transferido substancialmente todos
(“CPC 01”), foi calculado o valor líquido de despesas de venda, subtraindo as des- legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá- os riscos e benefícios da propriedade. A mensuração inicial é a valor justo e não foi
pesas com a corretagem dos ativos. O laudo para avaliação do valor de mercado veis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos alterada com a adoção do IFRS 9/CPC 48. Subsequentemente os ativos financeiros
líquido de despesas de venda dos referidos ativos apresentou, também, vida útil no Pronunciamento Técnico CPC 09–"Demonstração do Valor Adicionado". As IFRS são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou teestimada de benfeitorias e edificações. A Administração avaliou tais informações e não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas nham sido transferidos; nesse último caso, desde que o Grupo CBO tenha transfeconcluiu que as vidas úteis apresentadas no laudo são muito próximas das vidas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem rido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos
úteis já utilizadas pelo Grupo CBO para a depreciação dos referidos ativos, manten- prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis. 2.2. Moeda de apresentação financeiros mensurados a valor justo pelo meio do resultado são, subsequentemendo as vidas úteis já utilizadas anteriormente. 1.4. Avaliação dos ativos – Apoio e moeda funcional: (a) Moeda de apresentação: A moeda de apresentação é a te, contabilizados pelo valor justo. Os ganhos ou perdas decorrentes de variações
marítimo: No exercício de 2019, determinadas embarcações do Grupo CBO regis- moeda em que as demonstrações financeiras são apresentadas e normalmente é no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
tradas na Companhia Brasileira Offshore S.A. estiveram sem contratos para presta- definida em função de obrigações legais da Companhia. Em atendimento à legisla- são apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro”, no
ção de serviços, devido a condições e fatores de mercado. Desta maneira, a Admi- ção brasileira, essas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, período em que ocorrem. (a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resulnistração identificou a necessidade de avaliar uma possível constituição de redução convertendo-se as demonstrações financeiras preparadas na moeda funcional da tado: Os ativos que não atendem os critérios de custo amortizado são mensurados
ao valor recuperável de ativos (impairment) nos seus ativos imobilizados relaciona- Companhia para reais, utilizando os seguintes critérios: • ativos e passivos são ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimendos ao segmento apoio marítimo (bens flutuantes). Pelo fato dessas embarcações convertidos utilizando-se a taxa de fechamento do dólar norte-americano na data do to em título de dívida que seja subsequentemente ao valor justo por meio do resulnão terem, na época, contrato firmado para prestação de serviços e não houve novos respectivo balanço. • contas de resultado, resultado abrangente, demonstração do tado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em “Resultado financontratos durante o exercício 2019, não havia evidências de fluxos de caixas futuros fluxo de caixa e do valor adicionado pelas taxas do dólar norte-americano das datas ceiro”. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e estão
a serem auferidos pelos referidos ativos, o que impossibilita que seja efetuada uma das transações ou média mensal, quando aplicável. • patrimônio líquido ao valor divulgados na Nota 5. (b) Custo amortizado: Os ativos, que são mantidos para
avaliação do valor em uso por meio do fluxo de caixa descontado. Assim, a avaliação histórico em dólar norte-americano na data da adoção. As variações cambiais resul- coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxo de caixa representam o padas referidas embarcações foi efetuada na época por meio do valor de mercado, lí- tantes da conversão acima referida são reconhecidas em conta específica do patri- gamento do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas
quido das despesas de vendas, conforme permitido pelo CPC 01. A Administração mônio líquido, denominada “ajustes acumulados de conversão para moeda de com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financontratou uma empresa especializada para avaliar o valor de mercado dos referidos apresentação”. (b) Moeda funcional: Os itens incluídos nas demonstrações finan- ceiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas deviativos, identificando a necessidade de constituição de impairment. O montante acu- ceiras de cada uma das empresas do Grupo CBO são mensurados usando a moe- do à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados em
mulado em 31 de dezembro de 2019, de redução ao valor recuperável de ativos do da do principal ambiente econômico no qual cada empresa atua (“a moeda funcio- “Resultado financeiro”. As perdas por impairment, quando ocorridas, são apresensegmento de apoio marítimo foi de R$ 83.136. Em abril e junho de 2020, as embar- nal”). No encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a tadas em uma conta separa na demonstração do resultado. Os ativos financeiros
cações, Vega Chaser e Vega Challenger foram vendidas, sendo assim, foi realizada Administração das empresas do Grupo CBO reavaliou a moeda do ambiente eco- mensurados ao custo amortizado estão divulgados na Nota 5. 2.8.3. Compensação
a reversão do impairment no montante de R$ 76.048. Além disso, houve o ajuste de nômico que mais influenciava suas operações que conjuntamente com fatores com- de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o
avaliação patrimonial no valor de R$ 25.384 (Nota 17 – (iii)). Em 2020, surgiram plementares previstos no item 10 do CPC 02/IAS21 representam com maior fidedig- valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de
novas perspectivas de mercado. Houve uma redução significativa no preço do barril nidade os efeitos econômicos das suas transações, eventos e condições compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líde petróleo, ocasionada pela queda na demanda, que gerou debates relacionados subjacentes, para determinação de sua moeda funcional, a luz das práticas contábeis quida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não
a contratos vigentes com clientes, bem como contratos potenciais que hoje constam adotadas no Brasil (CPC 2) e normas internacionais de relatório financeiro – IFRS deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos
no fluxo de recebíveis futuros. A Companhia e suas controladas consideraram esse (IAS21) e concluiu que, com o aumento gradativo da representatividade de suas negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da
evento como uma indicação de que seus ativos poderiam ter sofrido desvalorização operações denominadas em dólares norte-americanos, pela entrada em operação contraparte. 2.8.4. Impairment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao
de forma qualitativa e quantitativa. Assim, a Administração utilizou como método de de novas embarcações, dentre outros aspectos analisados, e o término do plano de custo amortizado: O Grupo CBO avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas
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visões não incluem as perdas operacionais futuras. O aumento da obrigação em
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com
qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar
a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações
atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.19. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: As
despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os
impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na
demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados
com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no
resultado abrangente. O encargo de imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades do
Grupo CBO atuam e geram lucro tributável. A Administração avalia, periodicamente,
as posições assumidas pelo Grupo CBO nas apurações de impostos sobre a renda
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição
social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a
contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre
as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos
e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o
imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar
do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja
uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado
contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O imposto de renda e a contribuição
social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de
que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido e contra
o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os tributos diferidos ativos e
passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos forma, impostos diferidos
ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são
apresentados em separado, e não pelo líquido. A Administração do Grupo CBO,
entende que podem existir obrigações, relativas ao imposto de renda e de contribuição social de exercícios anteriores (últimos cinco anos), uma vez que não é possível
conseguir aceitação final e definitiva das declarações de imposto de renda e contribuição social no Brasil. Adicionalmente, as leis fiscais em geral são, sob certos aspectos, vagas e suscetíveis de sofrerem modificações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma, com base na opinião de seus assessores jurídicos, a
Administração do Grupo CBO é de opinião que todos os impostos têm sido pagos
ou provisionados adequadamente e, em 31 de dezembro de 2020, não tem conhecimento de ações de vulto formalizadas, ou não, contra o Grupo CBO que implicassem na constituição de provisão ou divulgação adicional para cobrir eventuais desembolsos futuros. 2.20. Benefícios a empregados: (a) Obrigações de
aposentadoria: O Grupo CBO faz contribuições para planos de seguro de pensão
públicos ou privados de forma obrigatória, contratual ou voluntária, não tendo qualquer obrigação adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As
contribuições são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, quando devidas, as contribuições feitas antecipadamente são reconhecidas como um
ativo na proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução dos pagamentos futuros estiver disponível. (b) Pagamentos baseados em ações: A Companhia opera determinados planos de remuneração com base em ações, liquidados
com ações, segundo os quais a entidade recebe os serviços de colaboradores determinados pelo nível hierárquico como contraprestação por instrumentos de patrimônio líquido (opções). O valor justo dos serviços dos colaboradores elegíveis, recebidos em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa ao longo do
período. O valor total a ser reconhecido é determinado mediante referência ao valor
justo das opções outorgadas, excluindo o impacto de quaisquer condições de aquisição de direitos com base no serviço e no desempenho que não são do mercado
(por exemplo, rentabilidade, metas de aumento de vendas e permanência no emprego por um período específico). As condições de aquisição de direitos que não são
do mercado estão incluídas nas premissas sobre a quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos. O valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é adquirido; período durante o qual as condições específicas
de aquisição de direitos devem ser atendidas. Na data do balanço, a Companhia
revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos
com base nas condições de aquisição de direitos que não são do mercado. Esta
reconhece o impacto da revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração
do resultado, com um ajuste correspondente no patrimônio. Os valores recebidos,
líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são creditados
no capital social (valor nominal) e na reserva de ágio, se aplicável, quando as opções
são exercidas. (c) Participação nos lucros: O Grupo CBO reconhece um passivo
e uma despesa de participação nos resultados com base em metodologia, que leva
em conta o lucro atribuído aos acionistas do Grupo CBO após certos ajustes. A
Administração do Grupo CBO reconhece uma provisão quando estiver contratualmente obrigado ou quando houver uma prática anterior que tenha gerado uma
obrigação não formalizada (constructive obligation). (d) Incentivo de longo prazo:
A Companhia possui plano de direitos sobre valorização de investimentos de longo
prazo. O passivo reconhecido no balanço patrimonial relacionado ao plano é o valor
presente da obrigação de direitos adquiridos (vesting) na data do balanço (vide Nota
21). 2.21. Arrendamentos: A receita com arrendamentos operacionais, quando o
Grupo CBO atua como arrendador, é reconhecida com base em contrato de preço
fixo de diárias com eficiência medida em bases mensais durante o período do arrendamento. O Grupo CBO não identificou a necessidade de ajustes na contabilização
dos seus ativos arrendados a terceiros como resultado da adoção da nova norma
para arrendamentos. Os ativos imobilizados de embarcações são arrendados por
meio de arrendamentos operacionais, com pagamentos mensais apurados com
base em diárias utilizadas. Os pagamentos de arrendamentos para alguns contratos
incluem ajustes com base em índices contratuais. Embora esteja exposto a mudanças no valor residual no final dos arrendamentos atuais, o Grupo CBO normalmente
obtém novos arrendamentos operacionais e, por isso, não irá realizar imediatamente nenhuma redução no valor residual ao final destes arrendamentos. 2.22. Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação
recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços em conformidade com o CPC 47/IFRS 15 e da operação de afretamento de embarcações conforme
o CPC 06 (R2) / IFRS 16, no curso normal das atividades. A receita é apresentada
líquida dos impostos, das devoluções, bem como das eliminações das vendas entre
empresas do Grupo CBO. (e) Receitas de afretamento e serviços marítimos: O
Grupo CBO presta serviço de afretamento de embarcações (Nota 2.21) e serviços
marítimos especiais em alto mar, de transporte marítimo de materiais e equipamentos entre portos e instalações de extrações minerais situados em oceanos, mares e
hidrovias. Esses serviços são prestados com base em contrato de preço fixo de diárias com eficiência medida em bases mensais. Os períodos dos contratos, geralmente, variam entre 2 a 8 anos, renováveis pelo mesmo período caso as partes
envolvidas não se posicionem de forma contrária.
Tipo de
Natureza e a época do cumprimento das obrigações de
Reconhecimento da receita
serviço
desempenho, incluindo condições de pagamento significativas
conforme o CPC 47/IFRS 15
A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme os serviços são
As receitas são apuradas ao longo do mês através de medição da prestados. O estágio de conclusão para determinar o valor da receita a ser
disponibilidade diária das embarcações. A medição é validade pelo reconhecida é avaliado com base em medições do serviço realizado. O valor
Afretamento de cliente e reconhecida no resultado. Os valores são recebidos em 30 da prestação de serviços é determinado com base nos valores estabelecidos
embarcações dias da data do faturamento.
nos contratos.
A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme os serviços são
As receitas são apuradas ao longo do mês através de medição da prestados. O estágio de conclusão para determinar o valor da receita a ser
Prestação de disponibilidade diária das embarcações. A medição é validade pelo reconhecida é avaliado com base em medições do serviço realizado. O valor
serviços de apoio cliente e reconhecida no resultado. Os valores são recebidos em 30 da prestação de serviços é determinado com base nos valores estabelecidos
marítimo
dias da data do faturamento
nos contratos.

de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, o Grupo CBO
aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo IFRS 9/CPC 48 e, por isso,
reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento
inicial dos recebíveis. 2.9. Instrumentos financeiros derivativos: Inicialmente, os
derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo. As
variações no valor justo desses instrumentos financeiros derivativos são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado na rubrica “Resultado financeiro”
(Nota 27). Os valores justos dos instrumentos financeiros derivativos utilizados no
negócio do Grupo CBO estão divulgados na Nota 9. 2.10. Contas a receber de
clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela
prestação de serviços de apoio marítimo e afretamento das embarcações no curso
normal de suas atividades. O Grupo CBO, mantém as contas a receber de clientes
com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, deduzidas das
provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos,
as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 2.11. Estoques: Os estoques são demonstrados
ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação
dos estoques é a média ponderada móvel. Os estoques compreendem, substancialmente, materiais para a manutenção das embarcações e importações em andamento, que são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. 2.12. Depósitos
judiciais: Existem situações em que o Grupo CBO questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos,
por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão
podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do
passivo. 2.13. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico,
menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes
são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado,
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança.
O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos
e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando
incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil ponderada estimada, como segue:
Anos
Edificações e benfeitorias em bens de terceiros
29
Bens flutuantes (embarcações)
22
Equipamentos e instalações
24
Outros
5
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado,
ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao
seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela
comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em "outras
receitas operacionais, líquidas" na demonstração do resultado. 2.14. Ativos intangíveis: (a) Softwares: As licenças de softwares são capitalizadas com base nos
custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos
para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada
dos softwares de cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento
que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software
identificáveis e exclusivos, controlados pelo Grupo CBO, são reconhecidos como
ativos intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como
parte do produto de software, incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos atribuíveis de financiamento incorridos
durante o período de desenvolvimento do software. Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como
despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequente. A amortização
é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos, que é revisada
sempre que necessário. (b) Contratos e relações com clientes: Os contratos de
afretamento adquiridos em uma combinação de negócios foram reconhecidos pelo
valor justo na data da aquisição. Os contratos de afretamento têm vida útil finita e
são contabilizados pelo seu valor de custo menos amortização acumulada. A amortização é calculada usando o fluxo de caixa da combinação de negócios durante o
prazo dos contratos. 2.15. Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que
estão sujeitos à amortização e à depreciação são revisados para a verificação de
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida
quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o
maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu
valor em uso. Para fins de avaliação do impairment os ativos são agrupados nos
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (“UGCs”)). Os ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível provisão ou reversão do impairment na data do balanço. 2.16.
Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos
negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa
efetiva de juros. 2.17. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado.
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e
o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período
em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de
juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante,
a menos que o Grupo CBO tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos e financiamentos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período substancial para ficar pronto para seu uso ou
venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que
tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos
e financiamentos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.
2.18. Provisões: As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil, tributária e
ambiental) e contratos onerosos são reconhecidas quando: (i) o Grupo CBO tem
uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado
de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária
para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As pro-

O Grupo CBO reconhece a receita de serviços marítimos quando da transferência
do controle dos bens e serviços. (f) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método
da taxa efetiva de juros. A receita de juros de ativos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado é incluída os ganhos (perdas) líquidas de valor justo com
esses ativos. A receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada
utilizando o método de taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do
resultado como parte da receita financeira de juros. A receita financeira é calculada
por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo
financeiro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à
perda de crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa
de juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para perdas). 2.23. Distribuição de dividendos: A distribuição de
dividendos para os acionistas do Grupo CBO é reconhecida como um passivo nas
demonstrações financeiras ao final do exercício, quando aplicável, com base no
estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado
na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral/Conselho
de Administração. O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio, quando aplicável, é reconhecido na demonstração de resultado. 3. Estimativas e julgamentos
contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 3.1. Estimativas e
premissas contábeis críticas: Com base em premissas, o Grupo CBO faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes
poderão diferir dos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contempladas a seguir. (a) Provisões para contingências: No curso normal de
suas operações, o Grupo CBO está exposto ao risco de ser acionado judicialmente.
As provisões para ações judiciais são estimadas pela Administração em conjunto
com seus assessores legais, considerando provável desfecho da respectiva contingência em desembolso financeiro. As provisões são mensuradas com base na
melhor estimativa da Administração, consubstanciada na opinião de seus assessores
legais, sobre o provável desembolso futuro que uma ação judicial pode gerar para o
Grupo CBO. Para ações judiciais de natureza trabalhista, a provisão é estimada com
base na experiência histórica e com o melhor conhecimento que a Administração
tem sobre fatos e circunstâncias relevantes relacionadas. (b) Ativos imobilizados
e intangíveis com vida útil definida: Depreciação e amortização são registradas
de forma a reconhecer no resultado do exercício a proporção de uso dos ativos
avaliados, com exceção dos terrenos e dos imobilizados em andamento, considerando as suas vidas úteis estimadas, utilizando o método de cálculo linear. Vidas
úteis estimadas são determinadas com base na experiência prévia e com o melhor
conhecimento da Administração, e são revisadas anualmente. (c) Imposto de renda
e contribuição social: O Grupo CBO está sujeito ao imposto sobre a renda no país
em que opera. É necessário um julgamento significativo para determinar a provisão
para impostos sobre a renda. Em muitas operações, a determinação final do imposto
é incerta. O Grupo CBO também reconhece provisões por conta de situações em
que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados,
essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em
que o valor definitivo é determinado. (d) Redução ao valor recuperável de ativos
(impairment): Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um
ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável, ou seja, o
valor contábil do ativo é superior ao seu valor justo de recuperação. O valor contábil

(R$) para dólares norte-americanos (US$) a partir de 1º de janeiro de 2019, exceto
para a controlada CSM que permaneceu com a moeda funcional real. 4. Gestão de
risco financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: As atividades do Grupo CBO o
expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda),
risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais
efeitos adversos no desempenho financeiro, assim usa instrumentos financeiros
derivativos para proteger certas exposições a risco. A gestão de risco é realizada
pela Tesouraria, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração.
A Tesouraria identifica, avalia e protege contra eventuais riscos financeiros. O Conselho de Administração avalia e aprova todas as operações que geram obrigações
ao Grupo CBO, incluindo os planos de proteção por meio de swap acima do limite
de materialidade estipulado em R$ 500. (a) Risco de mercado: Risco cambial
dos ativos e passivos financeiros: Com a adoção do dólar norte-americano como
moeda funcional das empresas do Grupo CBO, o risco cambial decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio de moedas diferentes da moeda funcional
utilizadas pela Companhia. A Administração do Grupo CBO considerou a projeção
do dólar norte-americano para 31 de dezembro de 2020 em R$ 5,01 conforme edição
do Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil de 29 de janeiro de 2021
para testar a sensibilidade do balanço e do resultado às variações do real. O teste
consiste em um cenário de stress do câmbio citado anteriormente do real frente ao
dólar em 25% (possível) e 50% (remoto). Os resultados são apresentados abaixo:
Posição em 31 de dezembro de 2020
Ativos
Passivos
US$
financeiras financeiros
em Reais
em Reais ExpoPos- Remoconvertidos convertidos sição Prová- sível ∆ to ∆
para US$
para US$ líquida vel
25%
50%
5,01 6,26
7,52
Consolidado
56.157
(13.260) 42.897 44.496 35.611 29.644
Efeito no resultado
e no patrimônio
líquido
1.599 (7.286) (13.253)
Cotação em 31 de
dezembro de 2020
R$ 5,20
O Grupo CBO possui os seguintes ativos e passivos, diferentes da moeda
funcional, que podem exercer influência, sobre o resultado do Grupo CBO, pela
variação de câmbio:
Consolidado
2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6.547
Contas a receber
34.431
Outros ativos
1.959
Contas a receber sobre venda de ativo
6.963
Ativo não circulante
Contas a receber
1.948
4.309
Depósitos judiciais
56.157
Consolidado
2020
Passivo circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
5.531
Salários e encargos trabalhistas
7.724
Passivo não circulante
5
Fornecedores e outras contas a pagar
13.260
(b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixas contratuais decorrentes de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (contas a
receber), instrumentos derivativos favoráveis, depósitos em bancos e em outras
instituições financeiras. Em relação ao risco de crédito decorrente de exposições
de crédito a clientes atuais o grupo utiliza, o relatório do aging list para debate
e análise simplificada das perdas de crédito esperadas para seus recebíveis.
A experiência do Grupo sobre o histórico de perdas de créditos é utilizada para
estimar as perdas esperadas gerando uma taxa de inadimplência histórica. A
composição por idade de vencimento de contas a receber é apresentada na Nota
Explicativa 10.” Apesar dos recebíveis da Companhia concentrarem-se substancialmente em um principal cliente, o risco de inadimplência é insignificante
em função da natureza dos serviços prestados pela Companhia, e por via de
padrão histórico, o principal cliente honrar suas obrigações contratuais. O Grupo
CBO mantém as transações mencionadas acima com bancos e instituições
financeiras de primeira linha.
Controladora
Consolidado
2020
2 019
2020
2019
brA-3
5.714
75
5.808
1.988
92.035
374.982
364.764
brA-1
1.988
97.749
375.057
370.572
(c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Tesouraria
do Grupo CBO, a qual monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais. A Tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias
com incidência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos
e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados
ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado
pelas previsões acima mencionadas. Em 2020, o Grupo CBO realizou a venda
do estaleiro Oceana, e liquidou os financiamentos adquiridos para construção do
ativo, reduzindo sua alavancagem. Este fator minimizou o impacto negativo do
capital circulante líquido, que em 31 de dezembro de 2020, foi negativo em R$
3.222. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Grupo CBO teve uma
geração de caixa operacional líquido no montante de R$ 550.912, demonstrando
a capacidade em gerar caixa em suas operações. Em 31 de dezembro de 2019,
o capital circulante líquido foi negativo em R$ 102.358, principalmente em função
de seus financiamentos, que foram utilizados na construção de suas embarcações. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos que
são quitados em uma base líquida pelo Grupo CBO, por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial
e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela a seguir são
os montantes dos fluxos de caixa não descontados contratados. Os resultados
são apresentados abaixo.
Menos de Entre um e Entre dois e Acima de
Consolidado
um ano dois anos seis anos seis anos Total
Em 31 de dezembro
de 2020
Empréstimos e
financiamentos
509.050
963.937 2.387.765 1.190.835 5.051.587
Fornecedores
28.741
28
28.769
537.791
963.965 2.387.765 1.190.835 5.080.356
Em 31 de dezembro
de 2019
Empréstimos e
financiamentos
417.642
719.280 1.870.442 1.180.343 4.187.707
Fornecedores
33.404
11
33.415
451.046
719.291 1.870.442 1.180.343 4.221.122
(d) Análise de sensibilidade: A Administração do Grupo CBO identifica para
cada tipo dos seus instrumentos financeiros derivativos a situação de variação
nas taxas de câmbio que podem gerar perda no ativo e/ou passivo que está sendo protegido. Para cada situação identificada, a Administração define um cenário
provável com base na informação disponível na data do balanço e considerando
um cenário temporal de 3 meses. Adicionalmente, apresenta dois cenários alinhados com a avaliação de risco da Companhia: (i) um cenário identificado como
“possível” com deterioração e valorização na cotação da variável de risco de 25%
em relação ao cenário provável, e (ii) outro cenário identificado como “remoto”
com deterioração e valorização na cotação da variável de 50% em relação ao
cenário provável. O quadro a seguir apresentada, para cada situação, o efeito
na variação do valor justo estimado em 31 de dezembro de 2020, do instrumento
financeiro derivativo, assim como o efeito o aumento ou na redução do valor justo
estimado do correspondente ativo ou passivo. O efetivo na variação do valor
justo e na variação do ativo ou passivo tem sido determinado de forma individual
para cada instrumento financeiro derivativo, ativo ou passivo para cada situação
e para cada cenário sem considerar efeitos combinados ou compensatórios de
mudanças de mais de uma variável ou de uma mesma variável em outros instrumentos financeiros derivativos, ou seja, mantendo todos as demais variáveis
constantes. Portanto, cada linha na tabela deverá ser considerada em forma
individual sem considerar efeitos apresentados em outras linhas.

é o valor pelo qual um ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de
toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e provisão para
perdas. (e) Perda de crédito esperada: A Companhia reconhece provisão para
perdas de crédito esperadas em ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, em
recebível de arrendamentos dos quais devem ser aplicados os requisitos de redução
ao valor recuperável. A Companhia mensura a provisão através da análise histórica
nos últimos 5 anos de cada cliente individualmente. (f) Provisão para faturamento: Quando da prestação do serviço e não recebimento do relatório de medição
do cliente, o Grupo CBO realiza provisão da receita de serviço já realizado, porém
não faturado, com base no contrato entre as partes, dentro de sua competência. O
relatório de medição recebido posteriormente reflete o valor das diárias contratadas.
(g) Moeda funcional: Conforme descrito na Nota 2.2, a Administração do Grupo
CBO reavaliou o julgamento sobre a definição de sua moeda funcional. O resultado
dessa avaliação, resultou na alteração prospectiva na sua moeda funcional de reais
25%
50%
-25%
-50%
Cenário
Cenário II Cenário
Provável I
Cenário II - Possível Cenário III Remoto
Possível
III Remoto
Taxa e
R$
R$
R$
Saldos em preço
ganho Taxa e pre- ganho Taxa e preço R$ ganho Taxa e pre- R$ ganho Taxa e pre- ganho
Descrição
Notional
R$ 2020
futuro
(perda) ço futuro (perda)
futuro
(perda)
ço futuro
(perda)
ço futuro (perda)
Taxa
Ativo circulante
SWAP
6.432
2.699
5.602
2.699
7,003 (3.780)
8.403
(7.560)
4.202
3.780
2.801
7.560
2.699
2.699
(3.780)
(7.560)
3.780
7.560
Efeito líquido no resultado
4.2. Gestão de capital: Os objetivos do Grupo CBO, ao administrar seu capital, são
os de manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura
de capital, a Administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de
aprovar, 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 CBO concentra seus riscos em torno de empréstimos de
longo prazo associados à construção das embarcações e sua operacionalização
para o segmento de apoio marítimo. A Administração mitiga os riscos de liquidar suas
obrigações de empréstimos de longo prazo por meio do fluxo de caixa gerado pelas
operações de apoio marítimo, que mantém periodização de realização semelhante
aos vencimentos das parcelas dos contratos de empréstimos relacionados. Adicionalmente, a Administração do Grupo CBO monitora seus fluxos de caixa através
de modelos específicos de acordo com a maturidade da projeção das entradas e
saídas de caixa, realizando reuniões periódicas para avaliar a situação de liquidez
da companhia e revisão das projeções de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa
do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e
contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no
caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo
classifica os instrumentos financeiros contabilizados ao valor justo de acordo com
o método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue: • 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 observáveis
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou
indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2); • informações para os ativos
ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou seja,
premissas não observáveis) (Nível 3). O Grupo CBO classifica seus ativos e passivos
no Nível 2 no modelo de avaliação do valor justo apresentado.

5. Instrumentos financeiros por categoria
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Ativos
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa
1.988 1.912 102.232 106.243
Contas a receber
- 178.925 112.652
Partes relacionadas
645 14.015
Depósitos judiciais
667
667
22.394
13.170
Ativo indenizatório
18.400
16.403
Outros ativos (*)
23.679
17
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos
2.699
1.639
Aplicações financeiras restritas
- 95.837 100.811 158.472
3.300 112.431 449.140 408.596
Passivos
Custo amortizado
Fornecedores e outras contas a pagar
4.432 3.515
28.769
33.415
Partes relacionadas
26.238 39.641
Empréstimos e financiamentos
- 4.096.721 3.632.721
30.670 43.156 4.125.490 3.666.136
(*) Compostos, basicamente, por sinistros reclamados e valores a restituir
referente às operações do segmento de apoio marítimo. A Administração
entende que o contas a receber e fornecedores e outras contas a pagar
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estão próximos de seus valores justos em decorrência do reduzido prazo
médio de recebimento e pagamento do Grupo CBO. O ativo indenizatório,
conforme Nota 22, acompanha a curva de atualização das contingências
reconhecidas e garantidas pelo contrato de Compra e Venda de Ações
Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e o Grupo Fischer para aquisição
da CBO, CSM e Aliança. Com relação aos financiamentos, no final de 2020,
a Companhia buscou crédito para financiar suas docagens, créditos estes
que possuíam condições e taxas próximas aos financiamentos contraídos,
que possuem taxas pré fixadas, e desta forma a Companhia não vislumbra
qualquer alteração material dos valores apresentados a custo amortizado
no balanço. 6. Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade
do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired é
avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se
houver) ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência
de contrapartes (Nota 4.1 (b)).
Controladora
Consolidado
7. Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019 2020
2019
Caixa e Banco (i)
75
64 14.250 15.670
Aplicações financeiras de curto prazo (ii)
1.913 1.848 87.982 90.573
1.988 1.912 102.232 106.243
(i) caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a
liquidação de obrigações de curto prazo da Companhia e de suas controladas; (ii) as aplicações financeiras são classificadas em caixa e equivalentes
de caixa devido a sua característica de curto prazo, liquidez imediata e risco
insignificante de mudança de valor. A tabela abaixo demonstra os montantes
de aplicações financeiras que são equivalentes de caixa e os rendimentos
líquidos dessas aplicações financeiras:
9. Instrumentos financeiros derivativos

Item protegido
SWAP
SWAP

Moeda
Vencimento original
abr/20
R$
jan/21
R$

instr.
US$
US$

Aplicações financeiras classificadas como caixa
e equivalentes de caixa
Operações compromissadas (75% do CDI)
PP Portfólio renda fixa (101% do CDI)

Controladora
2020 2019

Consolidado
2020 2019

1.913 1.848
1.913 1.848
Controladora
2020 2019

- 1.652
87.982 88.921
87.982 90.573
Consolidado
2020 2019

Rendimentos líquidos de aplicações financeiras
classificadas como caixa e equivalentes de
caixa
4.907 12.057 5.345 18.881
8. Aplicações financeiras restritas: O Grupo CBO mantém aplicações restritas
para garantia de cartas de fianças e empréstimos (Nota 19).
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Aplicações financeiras restritas
95.837
100.811
158.472
95.837
100.811
158.472
Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018
66.885
140.374
Aplicação
64.571
66.029
Resgate
(30.275)
(45.732)
Atualização
(5.343)
(2.199)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
95.837
158.472
Aplicação
293.971
329.027
Resgate
(422.523)
(427.159)
Atualização
32.715
40.471
Saldo em 31 de dezembro de 2020
100.811
Consolidado
2020
2019
Saldos a receber com
Saldos a receber com
operações não liquidadas operações não liquidadas
Taxa
Notional Taxa média
Valor
Valor
riginal
instr.
em US$ mil contratada
justo MtM
justo MtM
CDI+taxa
VC+taxa
5.433
3.773
1.639
CDI+taxa
VC+taxa
6.432
5.602
2.699
Ativo circulante
2.699
1.639
Passivo circulante
-

Consolidado
2020
2019
Resultado na realização dos instrumentos financeiros
(2.928) (3.990)
Ajuste do valor justo de instrumentos em aberto
1.060 (3.738)
Resultado de operações com derivativos
(1.868) (7.728)
Os contratos de swap da controlada Aliança estão atrelados aos contratos de empréstimos com instituições financeiras. Os derivativos são usados para fins econômicos de proteção cambial e não como investimentos especulativos. Os impactos
totais no resultado dos instrumentos financeiros derivativos em aberto e liquidados
estão apresentados na Nota 27.
10. Contas a receber de clientes
Consolidado
Contas a receber:
2020
2019
Contas a receber - segmento apoio marítimo
189.050
112.024
Contas a receber - segmento estaleiro
176
805
(176)
(176)
Provisão para perda esperada (*)
189.050
112.652
(*) A Companhia avaliou e verificou que não houve aumento significativo de risco de
crédito esperado de seu principal cliente, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, desde
o reconhecimento inicial e, portanto, nenhuma provisão adicional foi considerada necessária. A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada a seguir:
Consolidado
Aging contas a receber
2020
2019
A vencer circulante
178.925
112.189
A vencer não circulante
10.125
Vencidos:
189.050
112.189
Menos de 1 mês
423
Entre 1 e 3 meses
31
Acima de 3 meses
176
185
176
639
Ativo circulante
179.101
112.828
Não circulante
10.125
O Grupo CBO mantém suas contas a receber como garantia dos empréstimos
(Nota 19).
Consolidado
11. Estoques:
2020
2019
Materiais auxiliares
2.228
838
2.228
838
12. Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar
Controladora Consolidado
2020 2019 2020
2019
Impostos de Renda Pessoa Juridica - IRPJ
3.899 5.111 8.658 9.174
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
374
636 10.885 9.797
Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF
6.877 8.267 29.668 44.625
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
- 5.858 4.449
Programa de Integração Social - PIS
- 5.836 6.976
Contribuição para Financiamento da
Seguridade social - COFINS
28.113 33.091
Outros
- 1.380 1.450
11.150 14.014 90.398 109.562
Ativo circulante
(4.014) (5.045) (32.543) (39.442)
Ativo não circulante
7.136 8.969 57.855 70.120
13. Partes relacionadas: a) Despesa líquida no período com remuneração do pessoal-chave da Administração:
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Remuneração do pessoal-chave
5.853 4.727
Plano de opção de ações
- (1.376)
- (1.376)
Plano de direitos sobre valorização de
investimentos
1.416 2.784 1.416 2.784
1.416 1.408 7.269 6.135
A Companhia e suas controladas não concedem benefícios pós-emprego,
benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de curto ou
longo prazo para pessoal-chave da Administração e seus empregados.
b) Saldos
Controladora
Consolidado
Ativo
2020
2019
2020
2019
Notas promissórias a receber
Companhia Brasileira de Oflshore
645
14.015
Ativo circulante
645
14.015
Passivo
Notas promissórias a pagar
Companhia Brasileira de Oflshore
26.188
2.502
CBO Serviços Maritimos LTDA.
50
37.139
Empréstimos e financiamentos
BNDES
- 3.006.210 2.627.276
26.238
39.641 3.006.210 2.627.276
Passivo circulante
26.238
39.641 301.691 241.746
Passivo não circulante
- 2.704.519 2.385.530
Os montantes apresentados no consolidado referem-se aos empréstimos (Nota 19)
junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") para
construção das embarcações dos estaleiros e das embarcações das empresas do
Grupo CBO que pertencem ao segmento de apoio marítimo. As notas promissórias
possuem prazo de 180 dias e correção pela taxa Selic.
c) Transações no resultado do período:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Receitas financeiras
278
2.369
Despesas financeiras
(1.060)
Despesas financeiras - BNDES
- (127.768) (103.702)
Pátria Infiaestrutura Gestão
(37)
Austral Seguradora S .A.
(20)
Nova Opersan
(571)
(782)
2.369 (127.768) (104.331)
Durante o exercício de 2020, a CBO Holding S.A., recebeu de suas controladas o
montante de R$ 287.721 (2019 – R$ 208.600), além de pagar/emitir notas promissórias no montante de R$ 288.620 (2019 – R$ 117.025). Conforme descrito na Nota
1.1 das demonstrações financeiras anuais do exercício findo 31 de dezembro de
2020, as empresas do Grupo CBO possuem operações intercompanhias referentes
a prestação de serviços de docagem, manutenção e reparos dos estaleiros para a
CBO. Adicionalmente, a CBO efetua afretamento de embarcações para a CSM.
Todas as operações intercompanhias são integralmente eliminadas na consolidação
do Grupo CBO. Com relação as atividades de financiamentos da Companhia junto ao
BNDES, cabe destacar que são recursos proveniente do Fundo da Marinha Mercante
(“FMM”), sendo o BNDES apenas o agente financeiro repassador da operação. Importante frisar também que praticamente todo o setor de construção naval brasileiro
pode ser financiado por esse fundo, sendo que a Companhia obteve a totalidade de
seus financiamentos em condições normais de mercado.
14. Despesas antecipadas
Controladora Consolidado
2020
2019 2020 2019
Seguros pagos antecipadamente
23
15 5.086 3.603
Fiança
1.022 1.308
Outros
4
- 1.105
787
1.049 1.323 6.191 4.390
Consolidado
15. Outros ativos
2020
2019
Sinistros reclamados
7.052
11.407
Previdência privada - Conta coletiva
1.493
2.786
Valores a restituir (*)
16.627
8.709
Adiantamento a fornecedores
1.468
Outros
6.607
7.966
33.247
30.868
Contas a receber sobre venda de ativo (**)
36.186
(*) O valor refere-se substancialmente a reembolso despesas portuárias e de praticagem por força de contrato com a Petrobras. (**) Em 5 de outubro de 2020, a
controlada direta Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação (“Aliança”)
concluiu a transação de alienação dos ativos que compõem o estaleiro Oceana, localizado na cidade de Itajaí (SC) à Thyssenkrupp Marine Systems do Brasil Indústria
e Comércio Ltda., empresa líder da sociedade de propósito específico responsável
pela construção de quatro fragatas para a Marinha do Brasil. O Contrato de Compra
e Venda de Ativos foi assinado em 9 de maio de 2020, com aprovação do Cade
(“Conselho Administrativo de Defesa Econômica”) em junho de 2020.
16. Investimentos:
31 de dezembro de 2020
(a) Saldos e movimentação:
Aliança S.A In- Companhia Vedústria Naval Brasileira gaShie Empresa de de Offshore pholNavegação
S.A.
ding
Total
Ações possuídas (milhares)
261.734
748.600
1
Percentual de participação
100%
99,946% 100%
Capital social
432.526 1.016.988 227.316
Patrimônio líquido
110.543 1.123.006 191.060

líquido das controladas:

Investimento controladora
Lucro não realizado
Participação Aliança na CBO
Patrimônio líquido da
controlada

31 de dezembro de 2020
Aliança S.A. Indús- Companhia
Vega
tria Naval e Empre- Brasileira de Shipholsa de Navegação Offshore S.A.
ding
(114.841)
1.122.402 191.060
225.384
604
110.543
1.123.006 191.060
31 de dezembro de 2019
Aliança S.A. Indús- Companhia
Vega
tria Naval e Empre- Brasileira de Shipholsa de Navegação Offshore S.A.
ding
(22.112)
693.798
76.107
186.308
374
-

Investimento controladora
Lucro não realizado
Participação Aliança na CBO
Patrimônio líquido da
controlada
164.196
694.172
76.107
(b) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício sintético (principais
31 de dezembro de 2020
rubricas):
Vega
Aliança
CBO
Shipholding
Ativo circulante
171.797 637.353
17.661
Caixa e equivalentes de caixa
5.580
81.538
13.125
Ativo não circulante
335.581 4.680.895
173.399
Investimentos
613
10
Imobilizado
310.288 4.487.137
173.399
Intangíveis
90
8.108
Ativo
507.378 5.318.248
191.060
Passivo circulante
322.485 385.644
Empréstimos de curto prazo
10.513 316.293
Passivo não circulante
74.350 3.809.597
Empréstimos de longo prazo
3.257 3.767.681
Passivo
396.835 4.195.241
Patrimônio líquido
110.543 1.123.006
191.060
Receita líquida
98.940 1.304.274
13.702
Resultado financeiro
(27.530) (273.178)
(14)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (74.911) 246.251
(13.722)
Imposto de renda e contribuição social
corrente e diferido
(26.909)
11.893
Lucro líquido (prejuízo) do
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(101.820) 258.145
(13.722)
(101.820)
258.145 (13.722)
exercício
31 de dezembro de 2019
Saldos em 1° de janeiro de 2020
(22.112)
693.798 76.107 747.793
Vega
Lucro não realizado, líquido
12.810
- 12.810
Aliança
CBO
Shipholding
Equivalência patrimonial
(101.820)
258.006 (13.722) 142.464 Ativo circulante
72.728 338.807
12.245
Aumento de capital em
Caixa e equivalentes de caixa
13.766
88.903
1.663
controlada (i)
- 117.100 117.100 Ativo não circulante
510.730 4.215.274
70.433
Ajuste de avaliação patrimonial
(3.720)
170.598 11.575 178.453 Investimentos
383
10
Saldos em 31 de dezembro de
Imobilizado
420.708 3.688.220
70.127
2020
(114.841) 1.122.402 191.060 1.198.620 Intangíveis
5
11.521
31 de dezembro de 2019 Ativo
583.458 4.554.080
82.678
Aliança S.A. Companhia Vega
Passivo circulante
52.289 375.082
6.571
Indústria Na- Brasileira
ShiEmpréstimos de curto prazo
43.079 298.020
val e Empresa de Offshore pholPassivo não circulante
366.973 3.484.826
de Navegação
S.A.
ding
Total
197.610 3.105.877
Empréstimos de longo prazo
Ações possuídas (milhares)
261.734
748.600
1
Passivo
419.262 3.859.908
6.571
Percentual de participação
100%
99,946% 100%
Patrimônio líquido
164.196 694.172
76.107
Capital social
432.526
1.016.988 110.216
Receita líquida
130.715 1.109.109
4.639
Patrimônio líquido
164.196
694.172 76.107
Resultado financeiro
(31.114) (157.817)
(8)
Lucro líquido (prejuízo) do
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (10.483) 324.344
(79.304)
exercício
54.489
396.555 (79.304)
Imposto de renda e contribuição social
Saldos em 1° de janeiro de 2019
17.190
287.684 92.322 397.196 corrente e diferido
64.972
9.950
Lucro não realizado, líquido
(80.205)
- (80.205) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
54.489 396.555
(79.304)
Equivalência patrimonial
54.489
396.339 (79.304) 371.524 17. Imobilizado:
Controladora
Aumento de capital (i)
- 61.180 61.180
Equipamentos e Imobilizações
Ajuste de avaliação patrimonial
(13.586)
9.775 1.909 (1.902)
instalações em andamento
Total
Saldos em 31 de dezembro de
Em 31 de dezembro de 2018
1
941
942
2019
(22.112)
693.798 76.107 747.793 Aquisições
194
194
(i) Em 6 de novembro de 2020, a Companhia teve seu capital aumentado em R$ Ajustes acumulados de conversão
45
45
117.100 (Em 10 de dezembro de 2019 – R$ 6.180). Conforme Nota 1.1, a Aliança Em 31 de dezembro de 2019
1
1.180 1.181
é a empresa do Grupo CBO que efetua a construção de embarcações, serviços Custo
1
1.135 1.136
de docagem e serviços de manutenção e reparo para a CBO. Conforme as nor- Ajustes acumulados de conversão
45
45
mas e pronunciamentos contábeis, para fins de equivalência patrimonial o lucro Saldo contábil, líquido
1
1.180 1.181
(prejuízo) da Aliança referente a essas operações supracitadas deve ser tratado Ajustes acumulados de conversão
341
341
como lucro não realizado. Dessa maneira, dentro do patrimônio líquido da Aliança Em 31 de dezembro de 2020
1
1.521 1.522
há lucro (prejuízo) não realizado represado que está sendo realizado de acordo Custo
1
1.135 1.136
com a depreciação das embarcações da sua coligada CBO. Pelos motivos aci- Ajustes acumulados de conversão
386
386
ma citados, o investimento da CBO Holding S.A. nas controladas Aliança e CBO Saldo contábil, líquido
1
1.521 1.522
não reflete o percentual de participação no patrimônio líquido. Para fins de apre- Taxa média ponderada de
sentação, abaixo evidenciamos a reconcilição do investimento com o patrimônio depreciação anual
20%
Consolidado
Bens flutuan- Edificações/ Equipamentos Imobilizações
Terrenos
tes (iv) benfeitorias e instalações em andamento (ii)
Outros
Total
Em 31 de dezembro de 2018
219.310
3.632.244
138.010
77.091
68.089
518
4.135.264
Aquisições
69.669
3.853
300
66.490
140.312
Trarferências (i)
103.962
6.733
(110.695)
Redução ao valor recuperável (iii)
(5.718)
(83.136)
(88.854)
Ajustes acumulados de conversão
10.061
137.208
5.828
2.390
(1.378)
31
154.140
Baixa
(2.514)
(465)
(17.140)
(76)
(20.195)
(259.427)
(10.749)
(12.384)
(353)
(282.913)
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2019
223.653
3.600.519
141.161
66.932
5.366
120
4.037.754
Custo
264.736
4.864.813
180.667
137.113
6.744
3.116
5.457.189
Depreciação acumulada e impairment
(51.144)
(1.401.500)
(45.333)
(72.571)
(3.027) (1.573.575)
10.061
137.208
5.828
2.390
(1.378)
31
154.140
Ajustes acumulados de conversão
223.653
3.600.519
141.161
66.932
5.366
120
4.037.754
Saldo contábil, líquido
98.532
884
143.893
243.309
Aquisições
Tranferências (i)
106.442
(106.442)
Ajustes acumulados de conversão
33.761
983.621
6.763
3.654
780
101
1.028.680
Reversão de redução ao valor recuperável (iii)
73.657
73.657
Baixa
(40.692)
(76.348)
(94.699)
(40.527)
(146)
(252.412)
(271.423)
(4.877)
(5.800)
(83)
(282.183)
Depreciação
216.722
4.515.000
48.348
25.143
43.597
(8)
4.848.802
Em 31 de dezembro de 2020
Custo
224.044
4.956.568
56.025
53.736
44.195
2.616
5.337.184
Depreciação acumulada e impairment
(51.144)
(1.562.394)
(20.267)
(34.638)
(2.756) (1.671.199)
43.822
1.120.826
12.590
6.045
(598)
132
1.182.817
Ajustes acumulados de conversão
216.722
4.515.000
48.348
25.143
43.597
(8)
4.848.802
Saldo contábil, líquido
21%
Taxa média ponderada de depreciação anual
5%
4%
4%
(i) as transferências referem-se, substancialmente, às embarcações que atingiram o estágio final de conclusão dos projetos de docagens, conversões e adaptações, e
foram transferidas de imobilizações em andamento para bens flutuantes. (ii) refere-se, substancialmente, às docagens e sobressalentes; (iii) conforme Notas 1.3 e 1.4.
Segue abaixo a movimentação do impairment:
ca contábil, revisou o valor recuperável de seus ativos. Como resultado desse
Movimentação de impairment
período, a Companhia identificou uma diferença entre o valor contábil e o valor
Estaleiro
Reversão
R$ 15.578 recuperável desses ativos e apurou um impairment no montante de R$ 51.692,
Movimento do segmento estaleiro
R$ 15.578 o qual impactou o resultado do período em R$ 44.604. Em 2020, levando em
Vega Chaser e Challenger
Reversão
R$ 76.048 consideração as novas perspectivas de mercado, a Administração utilizou como
Ajuste de avaliação patrimonial Vegas (*)
CTA
R$ 25.384 método de avaliação do valor em uso das embarcações por meio do fluxo de caixa
Embarcações
Constituição
R$ (44.604) descontado, em que foram observadas informações disponíveis no mercado
Ajuste de avaliação patrimonial "CBO" (**)
CTA
R$ 1.251
para suportar as premissas utilizadas para o cálculo do valor presente do fluxo
Movimentação do segmento de apoio marítimo
R$ 58.079
Total consolidado
R$ 73.657 de caixa futuro das embarcações. Os fluxos de caixa futuros foram descontados
(*) O ajuste de avaliação patrimonial na reversão do impairment das Vega Cha- utilizando taxa de custo de capital médio ponderado (WACC), de 6,32% para
ser e Vega Challenger. (**) O ajuste de avaliação patrimonial do impairment o período de 31/12/2020 à 31/12/2045. Tanto o valor da provisão quanto da
constituído no ano anterior. O impacto da pandemia do Covid-19 gerou uma reversão de impairment impactaram o resultado do período da Companhia na
desaceleração de curto prazo no ritmo dos projetos de exploração e produção rubrica de “resultado de equivalência patrimonial” e da controlada na rubrica de
de petróleo e gás no país. A Companhia considerou esse evento como uma “outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”. (iv) ativos utilizados pelo
indicação de que os ativos de suas controladas relacionados com o segmento Grupo CBO em contratos de arrendamento operacional que se enquadram no
de apoio marítimo poderiam ter sofrido desvalorização e, seguindo sua políti- escopo do CPC 06 (R2)–Arredamentos. Determinados ativos imobilizados estão
dados como garantia (Nota 19 (a)).
18. Intangível
Controladora
Consolidado
Softwares, marcas
Softwares, marcas
Contratos e
Intangível em
e patentes
Total
e patentes
relações com clientes
andamento
Total
Em 31 de dezembro de 2018
7
7
281
17.808
18.089
Aquisição
343
2.958
3.301
Transferência
2.958
(2.958)
Ajustes acumulados de conversão
261
312
574
Amortização
(7)
(7)
(394)
(10.045)
(10.439)
Em 31 de dezembro de 2019
3.449
8.075
11.525
Custo
203
203
3.798
24.592
28.390
Amortização acumulada
(203)
(203)
(610)
(16.829)
(17.439)
Ajustes acumulados de conversão
261
312
574
Saldo contábil, líquido
3.449
8.075
11.525
Aquisição
424
424
Ajustes acumulados de conversão
816
760
1.576
Amortização
(706)
(4.620)
(5.326)
Em 31 de dezembro de 2020
3.983
4.215
8.198
Custo
4.222
24.592
28.814
Amortização acumulada
(1.316)
(21.449)
(22.765)
Ajustes acumulados de conversão
1.077
1.072
2.150
Saldo contábil, líquido
3.983
4.215
8.198
19. Empréstimos e financiamentos: 19.1 Reconciliação da dívida líquida

Consolidado
2020

Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Total da dívida
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras restritas (*)
Dívida líquida
(*) As aplicações restritas são as garantias das fianças dos financiamentos (Nota 8).
19.2 Movimentação de empréstimos e financiamentos

325.783
3.770.938
4.096.721
(102.232)
(100.811)
3.893.678

2019

329.234
3.303.487
3.632.721
(106.243)
(158.472)
3.368.006

Consolidado
31 de deAmorEncargos Ajuste acu- 31 de dezembro de
tização
Amortiza- financei- mulado de zembro de
Vencimento
2019
principal
ção juros
ros
conversão
2020
2.627.276
(402.923) (106.134)
127.768
760.223
3.006.210

Vigência
Instituições f
Garaninanceiras
tia
BNDES (a)
CBO - construção de
embarcações
(i)
CBO - construção de
embarcações
(ii)
ENA - construção
Estaleiro
(ii)
ENA - construção
Estaleiro
(ii)
ENA - construção
fabrica
(iii)
Caixa Economica
Federal

Moeda

Encargos
financeiros

2,83% a 5,00%
a.a. em USD
3,23% a 5,28%
USD a.a. em USD
3,23% a 5,28%
USD a.a. em USD
BRL

USD

USD

TJLP
4,07% a.a. em
USD

Início
10/08/2001

10/01/2036

2.240.309

(223.313)

(89.329)

111.329

637.594

2.676.590

19/12/2014

10/01/2036

258.776

(20.783)

(12.165)

12.029

75.438

313.295

27/11/2014

10/09/2030

105.337

(146.062)

(3.707)

3.492

40.940

-

08/04/2016

15/09/2020

81

(81)

(2)

2

-

-

23/12/2010

10/03/2022

22.773

(12.684)

(931)

916

6.251

16.325

352.553

(156.652)

(14.468)

14.379

111.188

307.000
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sivo oculto de R$ 6.773, que foi deduzido do saldo limite, restando o saldo de
R$ 82.215 que continuará sendo corrigido pelo CDI até que termine todos os
Instituições f
Garan- MoeEncargos
processos pendentes ou que o saldo do limite seja consumido (valor atualizado
inanceiras
tia
da
financeiros
Início
em 31 de dezembro de 2020–R$ 84.563. O valor apresentado na rubrica "Ativo
CBO - construção de
3,23% a 5,28%
embarcações
(ii)
USD a.a. em USD
19/12/2014
10/01/2036
253.513
(19.319)
(11.088)
11.199
72.695
307.000 indenizatório" refere-se ao valor que será ressarcido ao Grupo CBO caso as
perdas provisionadas sejam materializadas e pagas pelo Grupo CBO. Em 31 de
ENA - construção
3,23% a 5,28%
Estaleiro
(ii)
USD a.a. em USD
12/12/2014
10/09/2030
99.040
(137.333)
(3.380)
3.180
38.493
- dezembro de 2020, o montante de ativo indenizatório é de R$ 18.400 (2019 – R$
BANCO Safra
5.412
(6.615)
(126)
122
1.207
- 16.403). 23. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social subscrito é
ENA - capital de giro (iv)
USD 5,31% em USD 06/06/2018
26/05/2020
5.412
(6.615)
(126)
122
1.207
- de R$ 1.137.771, representados por 130.859.578 ações ordinárias nominativas,
BANCO Pine
8.048
(8.000)
(146)
98
- sem valor nominal. Em 3 de agosto de 2020, conforme Ata da Assembleia Geral
4,76% a.a. +
Extraordinária, o agrupamento das 1.046.876.633 ações ordinárias represenENA - capital de giro (iv)
BRL
CDI
02/12/2016
06/04/2020
8.048
(8.000)
(146)
98
- tativas do capital social da Companhia a razão de 8,00000000764178 ações
Banco do Brasil
637.400
(37.170)
(21.753)
30.232
186.398
795.107
ordinárias existentes para 1 ação ordinária, todas escriturais, nominativas e sem
CBO - construção de
3,60% a4,60%
embarcações
(i)
USD a.a. em USD
21/11/2016
10/08/2036
213.146
(18.990)
(9.784)
13.595
95.060
293.027 valor nominal, sendo certo que, em relação às frações de ações resultantes
do agrupamento, os acionistas Vinci Partners e Pátria: (a) transferem parte de
CBO - construção de
3,60% a 4,60%
embarcações
(i)
USD a.a. em USD
21/11/2016
10/11/2036
424.254
(18.180)
(11.969)
16.637
91.338
502.080 suas frações de ações ao BNDESPar, de maneira a compor uma ação inteira
Banco ABC
13.896
(17.096)
(233)
280
3.153
- deste acionista; (b) descartam as frações remanescentes, resultando em um
CBO - capital de giro (iii)
USD 5,47% em USD 28/03/2018
17/03/2020
13.896
(17.096)
(233)
280
3.153
- total de 130.859.578 ações. Com exceção da alteração do número de ações
TOTAL
3.644.585
(628.456) (142.860)
172.879
1.062.169
4.108.317 de emissão da Companhia, o agrupamento não resulta na modificação do valor
Custos de transação de empréstimos e financiamentos (b)
(11.864)
(11.596) total do capital social ou dos direitos conferidos pelas ações de emissão da
Passivo circulante
(329.234)
(325.783)
Passivo não circulante
3.303.487
3.770.938 Companhia a seus titulares. O agrupamento será operacionalizado e efetivado
(a) Empréstimos com parte relacionada (Nota 13). (b) Custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e financiamentos para fins de divulgação. de modo a não alterar a participação proporcional dos acionistas no capital social
USD–dólares norte-americanos; BRL–reais. (a) Garantias: As garantias envolvidas nos empréstimos e financiamentos do Grupo CBO são como se seguem: (i) alienação da Companhia e não afetará os direitos e vantagens, patrimoniais ou políticos,
fiduciária das embarcações, recebíveis, aplicações restritas, carta fiança; (ii) carta fiança; (iii) hipoteca da aliança e fábrica; (iv) alienação fiduciária das embarcações, das ações de emissão da Companhia.
recebíveis e aplicações restritas. (b) Exposição dos empréstimos: A exposição dos empréstimos do Grupo CBO, às variações na taxa de juros e às datas de repreci31 de dezembro de 2020
31 de dezembro de 2019
ficação contratual nas datas do balanço, é como se segue:
Capital Social
Capital Social
(c) Cláusulas restritivas: O Grupo CBO possui empréstimos bancários com
Consolidado
R$
Quantidade %
R$
Quantidade
%
garantia que contém cláusulas contratuais restritivas (“covenants”). O não Pátria Infraestrutu2020
2019
Jan/20 a Dez/20 Até doze meses
337.379 341.098 cumprimento futuro destas cláusulas contratuais restritivas pode exigir que o ra - FIP ("Pátria")
427.201 52.343.831 40% 427.201 418.750.653 40%
Dez/20 a Dez/22 De doze meses até vinte e quatro meses 496.841 719.280 Grupo CBO pague os empréstimos antes da data de vencimento contratual. BNDES ParticipaCada cláusula contratual restritiva é monitorada regularmente pela Tesouraria ções ("BNDESDe vinte e quatro meses até setenta e
Dez/22 a Dez/28 dois meses
1.781.207 1.870.442 e reportada periodicamente para a Administração para garantir que o contrato PAR")
227.748 26.171.916 20% 227.748 209.375.327 20%
Dez/28 a Dez/38 Acima de setenta e dois meses
1.492.890 713.765 esteja sendo cumprido. A Administração da Companhia efetuou os cálculos Vinci Capital Part4.108.317 3.644.585 e apresenta abaixo o resultado dos referidos índices.
ners II H Fundo de
Investimento em
Resultados Obtidos no Triênio Participações
482.822 52.343.831 40% 482.822 418.750.653 40%
1.137.771 130.859.578
1.137.771 1.046.876.633
Instituição
Tipo
Condição
Ação
Ação detalhada
2020
2019
2018
(b) Destinação dos lucros: (i) do lucro líquido apurado no exercício, será
FinanciaAlteração
taxa
de
Juros
são
alterados
de
3,6%
para
5%
(conteúdo
nacioBB
Se ICSD < 1,30
1,58
1,74
1,75
deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva
mento
juros
nal) e 4,6% para 5% (conteúdo importado)
legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. (ii) os
Financia- Se ICSD > 1,30 por 3 Reduzir valor da conta Reduzir o valor da conta reserva (ou fiança) de ~USD 74
acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 25%
BNDES
1,58
1,74
1,75
mento
anos consecutivos
reserva (ou fiança)
milhões para 6 PMTs (~USD 35 milhões)
(vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo
com o Artigo no 202 da Lei Federal no 6.404/1976, nos termos do Artigo 6º,
FinanciaSe
PL
<
R$
430
Apresentar
carta
de
Apresentar
carta
de
fiança
complementar
com
valor
a
R$
1.170,0
R$
836,2
R$
543,0
BNDES
mento
milhões
fiança complementar
ser definido
milhões
milhões milhões Parágrafo Único, inciso (ii) do Estatuto Social da Companhia. (iii) o saldo
remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação
No ano de 2020, se o ICSD consolidado da Companhia
determinada pela Assembleia Geral. (c) Lucro líquido por ação: O cálculo
do exercício financeiro imediatamente anterior for maior
do lucro líquido por ação é feito por meio da divisão do resultado líquido
Se
ICSD
2020
>
1,40
e
Liquidação
que
1,40
e
o
caixa
e
equivalentes
de
caixa
disponível
Financia- Caixa dez/19 > R$ 120
R$ 102,2 R$ 106,2 R$ 131,4 do período pela quantidade média ponderada de ações em circulação.
BNDES
parcial
consolidado
da
mesma
for
maior
que
R$
120
milhões,
mento
milhões
milhões milhões Básico: O lucro líquido básico por ação é calculado pela divisão do lucro
milhões
antecipada
a Companhia deverá liquidar parcialmente as dívidas
líquido atribuível aos acionistas da Companhia pela quantidade média
existentes com o BNDES no âmbito dos contratos relaponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício, excluindo
cionados até 30 de junho de 2020
as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em
No ano de 2021, se o ICSD consolidado da Companhia
tesouraria, se aplicável.
do exercício financeiro imediatamente anterior for maior
2020
2019
Se ICSD 2021 > 1,40 e
Liquidação
que 1,40 e o Caixa e equivalentes de caixa consolidado R$ 102,2 R$ 106,2 R$ 131,4 Lucro líquido do exercício
158.911
285.932
FinanciaBNDES
Caixa dez/20 > R$ 150
parcial
da mesma for maior que R$ 150 milhões, a Companhia
Média ponderada de ações utilizada na apuração do
mento
milhões
milhões
milhões
milhões
antecipada
deverá liquidar parcialmente as dívidas existentes com o
lucro básico por ação - lotes de mil
130.860
130.860
BNDES no âmbito dos contratos relacionados até 30 de
Lucro líquido básico por ação (R$)
1,2144
2,1850
junho de 2021
Diluído: O lucro líquido diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade
média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de
Apresentar carta de fiança complementar que garanta
todas as ações ordinárias potenciais diluídas.
percentual do serviço da dívida correspondente à dife2020
2019
FinanciaApresentar
carta
de
rença
entre
o
índice
obtido
conforme
fórmula
específica
CAIXA
Se ICSD < 1,20
1,58
1,74
1,75
Lucro líquido do exercício
158.911
285.932
mento
fiança complementar
e o índice de 1,2 nele estabelecido, limitada a 120%
Média ponderada de ações utilizada na apuração do
(cento e vinte por cento) do serviço da dívida do exercílucro diluído por ação - lotes de mil
131.829
131.829
cio imediatamente anterior
1,2054
2,1690
Financia- Se PL < R$ 430 milhões Apresentar carta de
Apresentar carta de fiança complementar com valor a R$ 1.170,0 R$ 836,2 R$ 543,0 Lucro líquido diluído por ação (R$)
CAIXA
mento
fiança complementar
ser definido
milhões
milhões milhões (d) Plano de opção de compra de ações: O Conselho de Administração
da Companhia aprovou, em 15 de outubro 2012, 1º de março de 2013 e 17
Se participação
de agosto de 2015, a criação do Programa de Opção de Compra de Ações
Financia- acionária
Aumento proporcional Se participação acionária BNDESPAR diminuir, partici- Não ocorreu
Não
Não
CAIXA
BNDESPAR
mento
da fiança
pação da fiança deve subir na mesma proporção
ocorreu ocorreu de 2012 ("Programa de 2012"), de 2013 ("Programa de 2013"), de 2015
diminuir
("Programa de 2015") e ("Programa de 2016"), respectivamente. A criação
Principais siglas: BB – Banco do Brasil; BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.; ICSD – Índice de cobertura do serviço da dívida; PL – desses programas foi aprovada nos termos e condições da outorga de opPatrimônio Líquido; PMT – Períodic Payment Amount (valor do pagamento do período).
ções de compra de ações do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano"),
20. Fornecedores e outras contas a pagar
uma indenização à Companhia caso seja verificada qualquer contingência ou que tem por objeto a outorga de opções de compra de ações de emissão da
Controladora
Consolidado
passivo, de qualquer natureza, referentes a atos, fatos ou omissões ocorridas Companhia a administradores e empregados de nível gerencial, aprovado
2020
2019
2020
2019 até 23 de dezembro de 2013, e não revelados na data da aquisição até o limite por Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2012,
Fornecedores de materiais e serviços
1.212
279 14.440 10.400
para o Programa de 2012 e Programa de 2013, e 17 de agosto de 2015,
Outras contas a pagar
3.220 3.235 14.219 22.929 de R$ 50.000 corrigido pelo CDI acumulado. Em 23 de dezembro de 2019, foi para o Programa de 2015 e o Programa de 2016. As informações sobre os
Seguros a pagar
110
86 realizado termo de acordo entre as partes no qual foi validado o valor de pas- programas estão abaixo descritas:
4.432 3.515 28.769 33.415
Programa de 2012
Programa de 2013
Programa de 2015
Programa de 2016
Passivo circulante
(4.432) (3.515) (28.741) (33.404)
Passivo não circulante
28
11 Quantidade opções
outorgadas aos
Consolidado
21. Salários e encargos sociais
participantes
951.623
976.563
10.603.070
8.482.452
2020
2019
Preço de exercício FGTS/INSS
14.240
13.141 em reais
1,05
1,28
1,42
1,42
Férias
10.334
9.187
IPCA + 7%. Desde 28 de
IPCA + 7%. Desde 26 de
IPCA. Desde o início do
14° salário
5.324
5.059
fevereiro de 2012 até a data do
fevereiro de 2013 até a data do IPCA. Desde o início do programa programa até a data do efetivo
Provisão para bônus e outros
6.042
5.162 Correção do preço de
efetivo exercício da opção pelo
efetivo exercício da opção pelo até a data do efetivo exercício da
exercício da opção pelo
Plano de direito sobre valorização de investimento
4.199
2.784 execício (*)
participante.
participante.
opção pelo participante.
participante.
40.139
35.333 Prazo para exercícios
Plano de Direitos sobre Valorização de Investimentos (“Plano”): Em 3 de das opções:
dezembro de 2019, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o Plano de OuA partir de 25 de março de 2016
torga de Direitos sobre Valorização de Investimentos da Companhia com os seAté 28 de fevereiro de 2013, o
Até 1° de março de 2014, o
Até 17 de agosto de 2015, o
até 24 de março de 2017, o
guintes objetivos: • estimular a expansão da Companhia mediante a criação de
participante não poderá exercer as participante não poderá exercer as
participante poderá exercer até participante poderá exercer até
(a)
opções.
opções.
25% das opções.
25% das opções.
incentivos para integração dos beneficiários com seus acionistas; • possibilitar
A partir de 18 de agosto de 2015 A partir de 25 de março de 2017
à Companhia atrair e manter os beneficiários oferecendo-lhes como vantagem
até 21 de março de 2016, o
até 24 de março de 2018, o
adicional a oportunidade de receberem incentivos nos termos, condições e formas
participante poderá exercer até participante poderá exercer até
previstos neste plano; • promover o bom desempenho da Companhia mediante um
A partir de 1° de março de 2013 A partir de 2 de março de 2014 até 25% das opções, mais eventual 25% das opções, mais eventual
comprometimento de longo prazo por parte dos beneficiários; e *proporcionar aos
até 28 de fevereiro de 2014, o 1° de março de 2015, o participante
sobra não exercida no período sobra não exercida no período
beneficiários uma participação no valor criado com o desenvolvimento da Compaparticipante poderá exercer até
poderá exercer até 25% das antecedente, totalizando até 50%
antecedente, totalizando até
nhia, alinhando os seus interesses com os interesses dos acionistas. O Conselho
(b)
25% das opções.
opções.
das opções.
50% das opções.
de Administração da Companhia tem amplos poderes para administrar o plano,
A partir de 1° de março de 2014
A partir de 22 de março de 2016 A partir de 25 de março de 2018
podendo tratar de maneira diferenciada os beneficiários, não estando obrigado
até 28 de fevereiro de 2015, o A partir de 2 de março de 2015 até
até 21 de março de 2017, o
até 24 de março de 2019, o
a estender a todos os beneficiários as condições que, a seu exclusivo critério,
participante poderá execer até 1° de março de 2016, o participante
participante poderá exercer até participante poderá exercer até
entenda aplicável apenas a algum ou alguns. Neste plano foi definido um limite
25% das opções, mais eventuais
poderá execer até 25% das 25% das opções mais eventuais 25% das opções, mais eventual
sobras não exercidas no período opções, mais eventuais sobras não sobras não exercidas no período sobra não exercida no período
global de 3,598% (três inteiros e quinhentos e noventa e oito milésimos por cento)
antecedente, totalizando até 50% exercidas no período antecedente, antecedente, totalizando até 75%
antecedente, totalizando até
do retorno corrigido do acionista (valor investido mais rentabilidade esperada). Em
(c)
das opções.
totalizando até 50% das opções.
da opções.
75% das opções.
20 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou
A partir de 1° de março de 2015
A partir de 22 de março de 2017 A partir de 25 de março de 2019
o primeiro programa de outorga de direitos sobre valorização de investimento
até 28 de fevereiro de 2016, o A partir de 2 de março de 2016 até
até 21 de março de 2018, o
até 24 de março de 2020, o
da Companhia (“Primeiro Programa”), com as seguintes definições: • percentual
participante poderá exercer até 1° de março de 2017, o participante
participante poderá exercer até participante poderá exercer até
de 2,5% do retorno corrigido do acionista, respeitando o limite global definido no
25% das opções, mais eventuais
poderá exercer até 25% das 25% das opções, mais eventuais 25% das opções, mais eventual
Plano; • valor de referência para cálculo do retorno corrigido do acionista; • data
sobras não exercidas no período opções, mais eventuais sobras não sobras não exercidas no período sobra não exercida no período
de referência do plano, sendo 31 de dezembro de 2018; • definição do índice de
antecedente, totalizando até 75% exercidas no período antecedente,
antecedente, totalizando até
antecedente, totalizando até
correção do valor de referência, sendo 8% a.a.; • definição de 8 beneficiários; •
(d)
das opções.
totalizando até 75% das opções.
100% das opções.
100% das opções.
período de vesting – a partir de 1 a 4 anos, dependendo do beneficiário; e • os beA partir de 29 de fevereiro de 2016
A partir de 2 de março de 2017
neficiários do primeiro programa que tiverem aderido aos planos anteriores, podeaté 28 de fevereiro de 2022, o
até 28 de fevereiro de 2023, o
rão participar do primeiro programa ao assinar instrumento de distrato do contrato
participante poderá exercer até
participante poderá exercer até
de outorga de opções de compra, por meio do qual todas as opções outorgadas e
25% das opções, mais eventuais
25% das opções, mais eventuais
não exercidas serão canceladas, sem qualquer ônus para a Companhia. O direito
sobras não exercidas no período
sobras não exercidas no período
do beneficiário a receber o incentivo está subordinado à verificação, cumulativa,
antecedente, totalizando até 100% antecedente, totalizando até 100%
do implemento de todos os seguintes eventos: (i) consumação de um evento de
(e)
das opções.
das opções.
liquidez; (ii) verificação do retorno mínimo em reais exigido; e (iii) o retorno corri- (*) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"). As opções outorgadas foram mensuradas pelo valor justo dos instrumentos de patrimônio. As opções foram
gido do acionista seja positivo. Os eventos de liquidez previstos no Plano são: a precificadas de acordo com o modelo Black & Scholes. As premissas adotadas na determinação do valor justo das opções estão descritas abaixo:
transferência de controle da Companhia; a alienação de ações da Companhia;
Programa Programa Programa Programa Viagens e estadias
(14)
(50)
ou a realização de IPO qualificado com algum componente secundário, ou seja,
de 2012
de 2013
de 2015
de 2016
Opções de compra de ações
1.376
que algum dos acionistas esteja vendendo parte ou totalidade de suas ações. O Preço da ação
1,28
1,28
1,42
1,42 Incentivo de longo prazo -ILP
(1.416)
Plano foi outorgado pela Companhia em 27 de dezembro de 2019 e permanecerá Preço de exercício
8.787
2,01
2,45
2,29
3,03 Estrutura compartilhada de rateio do Grupo CBO
vigente até 31 de dezembro de 2024. As despesas com o plano reconhecidas no Duração da opção
Outros
(1.363)
(266)
(1.961)
(4.384)
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 totalizam R$ 1.416 (2019 – R$ 2.784). (Vesting period)
7,4 anos 6,4 anos 5,4 anos 4,8 anos Despesas gerais e administrativas
9,05%
9,42%
11%
12%
22. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências: Taxa de retorno livre de risco
Despesa e Cus- Impacto
0%
0%
0%
0%
tos ordinários Covid-19
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo CBO apresentava as seguintes provisões Taxa de rendimento (dividendos)
Volatilidade esperada
50,92%
51,05%
35,01%
41,20%
e os correspondentes depósitos judiciais relacionados às contingências:
2020
2020
2020
2019
Valor justo apurado das opções
0,63
0,58
0,55
0,57 Salários e encargos
Consolidado
(212.463)
(21.375) (233.838) (200.771)
As opções dos programas acima somente poderão ser exercidas em caso de ocor- Depreciação e amortização
Depósitos
Provisão para
(364.589)
- (364.589) (289.256)
rência de um dos eventos abaixo: (i) oferta pública inicial (primária e secundária) de
judiciais
contingências
(39.235)
(2.952) (42.188) (38.520)
ações (“IPO”), resultando na negociação de ações da Companhia em mercado públi- Gratificações
2020
2019
2020
2019
(33.617)
(2.867) (36.484) (32.752)
co brasileiro ou internacional; (ii) alienação, direta ou indireta, por qualquer acionista Benefícios
Natureza dos processos
(62.232)
(968) (63.200) (58.267)
Tributárias
19.145
10.295
660
571 da Companhia, de ações representativas do capital social da Companhia a terceiro Serviços contratados
Trabalhistas
3.249
2.875
23.683
22.130 adquirente, antes da ocorrência de um IPO. A Administração da Companhia informa Insumos de produção
(36.126)
(312) (36.438) (24.544)
Cíveis
4.315
3.924 que não foram exercidas quaisquer opções.
Manutenção e reparo de
2020
2019
Ambiental
29
29 Movimentação das opções
embarcações
(19.927)
- (19.927) (23.910)
7.758.432
10.205.489 Apropriação de seguro
22.394
13.170
28.687
26.654 Saldo inicial
(23.247)
- (23.247) (20.097)
73.349
O montante de depósito judicial da Controladora em 31 de dezembro de 2020 é Vestidas
Rancho
(12.657)
- (12.657) (10.300)
de R$ 667. A movimentação das provisões para contingências no consolidado Não vestidas
(5.307)
(3.077) (8.384) (8.049)
Canceladas
(2.520.406) Viagens e estadias
é como se segue:
Saldo final
7.758.432
7.758.432 Aluguéis de imóveis,
Tributá- TrabaAm(1.233)
(24) (1.258)
(950)
Consolidado
rias lhistas Cíveis biental Total Não houve despesas com o programa reconhecidas no período findo em 31 de equipamentos e veículos
Saldo em 31 de dezembro de 2018
11.014 17.608 12.327
- 40.949 dezembro de 2020 (2019 – R$ 1.376 de receita). Durante o exercício de 2019 houve Opções de compra de ações
1.376
Provisões (reversões)
(10.443) 4.522 (8.403)
29 (14.295) cancelamento de opções, uma vez que o beneficiário aderiu ao Plano divulgado na Incentivo de longo prazo -ILP
(1.416)
- (1.416)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
571 22.130 3.924
29 26.654 Nota 23.
Crédito de PIS/COFINS (*)
63.574
- 63.574 63.019
Consolidado
Provisões
89 1.553
391
- 2.033 24. Receitas
Outros
(15.968)
(570) (16.538) (12.397)
2020
2019
Saldo em 31 de dezembro de 2020
660 23.683 4.315
29 28.687
(764.442)
(32.147) (796.589) (655.418)
O Grupo CBO recebeu três autos de infração nos anos calendários 2015, 2017 Receitas - segmento apoio marítimo
1.160.316 1.099.438 Despesas gerais e
e 2019, contestando a tomada de créditos de PIS e Cofins sobre aquisição de Afretamento
290.247
124.102 administrativas
(100.487)
(32.147) (132.634) (103.793)
ativos imobilizados no prazo de 48 meses e não ao longo da vida útil das embar- Prestação de serviços
Receitas - segmento estaleiro
Custos dos serviços prestados
(663.956)
- (663.956) (551.625)
cações. Em 31 de dezembro de 2020, o montante atualizado é de R$ 181.511. Prestação de serviços
474 (*) São substancialmente créditos decorrentes da aquisição de ativos imobilizaA Administração avaliou, com base na opinião de seus assessores jurídicos Impostos, contribuições e deduções sobre vendas
dos, autorizados pelo inciso VI do parágrafo 14º do artigo 3º das Leis Federais nos
externos, a probabilidade de perda destas causas como possível e possui ga- Afretamento
(107.329) (101.698) 10.637/2002, e 10.833/2003.
rantia do Grupo Fischer de parte do montante firmada no contrato de compra Prestação de serviços
(27.346)
(12.917)
Consolidado
(55) 26. Outras despesas operacionais, líquidas
e venda de ações do Grupo CBO (Nota 22.1). Portanto, nenhuma provisão foi Prestação de serviços estaleiro
2020
2019
Receita
líquida
1.315.888
1.109.344
contabilizada nas demonstrações financeiras. O montante total de contingências
Resultado na venda de ativo fixo
(121.161)
(10.892)
avaliado pela Administração, como perda possível é de R$ 237.721 (2019–R$ O faturamento bruto da Companhia, concentrado nas Companhia Brasileira de Of2.492
13.694
221.235). 22.1. Ativo indenizatório: No contrato de Compra e Venda de Ações fshore S.A. e CBO Serviços Marítimos Ltda. é substancialmente com um único cliente Recuperação de sinistros reclamados
(Petrobras), conforme descrito na Nota 31.
Amortização contrato de afretamento
(7.495)
(10.044)
Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e o Grupo Fischer para aquisição da
Controladora
25. Despesas por natureza
Créditos tributários
1.864
2.060
CBO, CSM e Aliança foram listadas todas as ações judiciais e administrativas
2020
2019
Multa por atraso de operação
(4.595)
em andamento das referidas empresas, tendo o Grupo Fischer assumido a Salários e encargos
(2.784) Despesa conforme contrato de compra e venda
36
(9.084)
obrigação de indenizar e manter seus administradores e empregados indenes Serviços contratados
(7.864)
(2.606)
Outros
(1.649)
4.332
e isentos por toda e qualquer perda efetiva e comprovadamente incorrida e so- Depreciação e amortização
(7)
(125.913)
(14.529)
(91)
(47) Outras despesas operacionais, líquidas
frida por ações listadas, sem limitação de valores. O contrato estabelece ainda Apropriação de seguro
Vigência

31 de dezembro de
Vencimento
2019

Amortização
principal

Consolidado
Encargos Ajuste acu- 31 de deAmortiza- financei- mulado de zembro de
ção juros
ros
conversão
2020
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27. Resultado financeiro
Receitas financeiras
Juros com partes relacionadas (Nota 10 (c))
Rendimentos de aplicações financeiras (*)
Atualização monetária
Outras

Despesas financeiras
Juros com partes relacionadas (Nota 10 (c))
Custo de transação (**)
Resultado com aplicações financeiras
Encargos sobre operações financeiras
Variações cambiais, líquidas
Variação cambial ativa
Variação cambial passiva
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras (*)
Atualização monetária
Outras
Despesas financeiras
Juros sobre financiamentos
Custo de transação (**)
Resultado com aplicações financeiras
Resultado com instrumentos derivativos
Encargos sobre operações financeiras
Variações cambiais, líquidas
Variação cambial ativa
Variação cambial passiva

Controladora
2020
2019
278
2.369
43.828
21.180
1.038
317
50
45.194
23.866
(1.060)
(7.158)
(6.207)
(2.694)
(17.119)

(207)
(3.247)
(14.466)
(1.392)
(19.312)

1.677
(31.971)
(30.294)
(2.219)

353
(10.911)
(10.558)
(6.004)
Consolidado
2020
2019
96.569
40.487
6.797
5.300
186
201
103.552
45.988
(172.882)
(25.409)
(50.753)
(1.868)
(12.853)
(263.765)

(151.482)
(38.776)
(23.805)
(7.728)
(5.843)
(227.634)

1.091.576
149.248
(1.234.304)
(162.545)
(142.728)
(13.297)
Resultado financeiro
(302.941)
(194.943)
(*) Rendimentos de aplicações financeiras, aplicações financeiras restritas e caixa e
equivalentes de caixa. (**) Refere-se substancialmente às comissões de carta-fiança
para garantia dos empréstimos (Nota 19 (a)) que foram apropriados no exercício.
28. Imposto de renda e contribuição social:
28.1 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
149.085 280.931 164.101 155.600
Imposto de renda e contribuição social nas
alíquotas nominais (34%)
(50.689) (95.517) (55.794) (60.619)
Ajustes para apuração de alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial
52.793 99.048
Diferencial de alíquota de controlada
- 21.930 25.487
Despesas não dedutíveis
(510)
(8) (58.481)
(23)
Utilização de prejuízo fiscal e base
negativa
anteriormente não reconhecidos
3.109
164 (46.531)
1.762
Constituição de tributos diferidos ativos
anteriormente não reconhecidos
17.063
- 126.001 49.526
Constituição de tributos diferidos passivos
anteriormente não reconhecidos
- (97.459)
Diferencial de moeda tributária para a
moeda funcional
- (3.536)
- 29.283
Outros
(11.128)
24 56.295
(311)
Ágio rentabilidade futura
- 23.343 23.343
Tributos diferidos não constituídos
(812)
4.827 25.505 61.884
Alíquota efetiva
8%
1,8%
-49%
84%
Despesa com imposto de renda e
9.826
5.001 (5.190) 130.332
contribuição social
(7.237)
(358) (33.732) (3.943)
Correntes
17.063
5.359 28.542 134.275
Diferidos
28.2 Imposto de renda e contribuição social diferidos: As demonstrações financeiras foram convertidas da moeda funcional dólar norte-americano para real, que é a
moeda de apresentação, enquanto a base de cálculo do imposto de renda sobre ativos e passivos é determinada na moeda real. Dessa forma, a flutuação na taxa pode
ter efeito significativo no valor das despesas de imposto de renda, principalmente
sobre os ativos não monetários. O imposto de renda e a contribuição social diferidos
são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de
contribuição social e as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto
sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos
diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. O
imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente
na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou
no limite do passivo diferido e contra o qual as diferenças temporárias possam ser
usadas. Os valores dos tributos diferidos são os seguintes:
Controladora
Consolidado
Composição dos tributos diferidos
ativos
2020
2019
2020
2019
Créditos tributários sobre:
Prejuízos fiscais
7.974
9.395 256.189 207.245
Base negativa de contribuição social
2.871
3.382
54.295
33.895
Diferenças temporárias:
Variação cambial
4.417
4.088 483.442 299.252
Provisões
2.357
1.876
9.106
7.653
Ágio
46.685
70.028
Derivativos não realizados
(360)
1.944
Diferença de base tributária para
moeda funcional
22.422
5.359
22.422
5.359
Tributos diferidos não constituidos
(17.619) (18.740) (183.212) (247.991)
22.422
5.359 688.566 377.385
Composição dos tributos diferidos passivos
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Diferenças temporárias:
Depreciação acelerada de bens
flutuantes
- 257.044 213.928
AFRMM
10.149
10.149
Ganho por compra vantajosa
13.797
13.797
Diferença de base tributária para
moeda funcional
- 292.124
37.162
Mais valia (líquida de impairment) de
ativos e passivos - PPA
- 175.968 141.122
- 749.082 416.158
Ativo diferido, líquido
22.422
5.359
23.778
6.715
Passivo diferido, líquido
84.294
45.488
(i) Na controlada Aliança, há saldo de imposto de renda diferido passivo calculado
sobre a parcela de navios construídos com recursos do AFRMM–Adicional de Frete
da Marinha Mercante. O saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos
da controladora é, em grande parte, referente a diferença de base tributária para a
moeda funcional. A movimentação líquida da conta de imposto de renda e contribuição social diferidos é a seguinte:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Saldo inicial
5.359
38.773 177.721
Prejuízos fiscais
(1.421)
7.499 (48.944)
27.443
Base negativa de contribuição social
(511) (1.883) (20.400)
10.343
Variação cambial
330
3.579 (184.190)
1.004
Provisões
481
(75) (1.453)
(190)
Derivativos não realizados
2.305 (1.161)
Diferença de base tributária para moeda
funcional
17.063
5.359 237.899
31.803
Impostos diferidos ativos não
contabilizados
1.121 (9.121) (64.779) (279.310)
Ágio
23.343
35.597
Depreciação acelerada de bens
flutuantes
43.116
48.176
Mais valia (líquida de impairment) de
ativos e passivos - PPA
34.846 (12.653)
Saldo Final
22.422
5.359
60.516
38.773
A Companhia avaliou suas projeções de resultados para os próximos 10 anos, e
identificou a necessidade de reconhecimento do IR diferido sobre prejuízo fiscal, o
qual a Companhia tem expectativa de realizar nos próximos 3 anos. 29. Seguros:
O Grupo CBO tem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de
delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e
operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da
sua atividade, os riscos envolvidos sem suas operações e a orientação de seus
consultores de seguros.
Importância segurada
Tipo de Cobertura
R$
USD
Bens flutuantes
- 1.338.241
Responsabilidade civil operacional bens flutuantes
(por evento) P&I
- 3.000.000
Patrimonial
74.651
Responsabilidade civil administradores
50.000
Responsabilidade civil geral
10.000
Transporte nacional
500
Transporte internacional
5.000
Total
135.151 4.343.241
30. Plano de suplementação de aposentadoria–contribuição definida: As controladas CBO, Aliança e CSM contemplam benefícios programáveis de renda para
aposentadoria, administrado por entidade independente, do tipo contribuição definida, desvinculados da Previdência Social. As contribuições da patrocinadora apresentam-se como segue: • contribuição mensal – destina-se à acúmulo dos recursos
necessários à concessão dos benefícios de renda. A contribuição dos participantes
limita-se a 7,5% escalonado dos seus salários de participação, e a contribuição da
Companhia pode atingir até 150% da contribuição dos participantes de acordo com
o tempo de serviços de cada participante. • contribuição suplementar – é realizada
mensalmente pelo participante, em valor predefinido, o qual poderá sofrer alteração
no mês de janeiro de cada ano, esse tipo de contribuição não recebe contribuição
por parte da Companhia. • contribuição esporádica – pode ser realizada em qualquer tempo, em valor livre e sem periodicidade definida, esse tipo de contribuição
não recebe contribuição por parte da Companhia. As controladas CBO, Aliança e
CSM também contrataram junto à entidade independente um benefício de risco
denominado “pecúlio por morte”, cujas contribuições são efetuadas mensalmente
pela Companhia, e em caso de morte os beneficiários receberão os valores das
contribuições efetuadas. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o
valor das contribuições das controladas para os planos mencionados acima foi uma
despesa de R$ 1.426 (2019 – R$ 297). 31. Informações por segmento: A Administração determinou os segmentos operacionais com base na informação revisada
pelo comitê diretivo estratégico com o objetivo de alocar os recursos e a avaliação
de desempenho entre os segmentos. O Conselho de Administração identificou a

Diretoria da Companhia como principal tomador de decisões do Grupo CBO. A Diretoria considera o negócio da perspectiva de produto/serviço. Geograficamente, a
Administração considera o desempenho principalmente no Brasil, porém, juntamente
com o Conselho de Administração, elabora planos e toma decisões com base em
informações financeiras denominadas em dólares norte-americanos. Na perspectiva
de produto/serviço, a Administração considera as atividades operacionais de apoio
marítimo e no estaleiro operações de construção de embarcações, prestação de
serviços de manutenção/reparo para o Grupo CBO. Todas as atividades do Grupo
CBO estão majoritariamente no Brasil. Em dezembro de 2020, o Grupo CBO adquiriu
a embarcação CBO Endeavour, um AHTS 24.000 BHP com potencial de empregabilidade tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional, assim como
o CBO Supporter, um PSV 5000 high spec adquirido em dezembro de 2019. Apesar
de todas as operações do segmento estaleiro serem eliminadas nas demonstrações
financeiras consolidadas (Nota 16 (c)), a Administração mantém uma avaliação de
viabilidade de construção das embarcações para terceiros, bem como apresenta as
suas análises para obtenção de empréstimos e financiamentos para a construção
das embarcações para o segmento apoio marítimo. Em 31 de dezembro de 2020, o
faturamento bruto de R$ 1.450.563 (2019–R$ 1.223.540) é substancialmente de um
único cliente (Petrobras). Essas receitas são atribuíveis para o segmento de apoio
marítimo, concentradas principalmente nas controladas, Companhia Brasileira de
Offshore S.A. e CBO Serviços Marítimos Ltda. O principal cliente tem a classificação
de risco de crédito A-1 (Nota 4.1 (b)). O principal tomador de decisões do Grupo CBO
não utiliza a participação em controladas para avaliação do resultado operacional. A
Administração do Grupo CBO avalia o desempenho por segmento com base no lucro
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Lajida) ou earnings before
interest, taxes, depreciation and amortization (Ebitda). A Companhia contabiliza as
operações intersegmentos como se as operações fossem realizadas com terceiros,
ou seja, pelos preços correntes de mercado. Os montantes reportados ao principal
tomador de decisões com relação ao total de ativos são mensurados de maneira
consistente com os das demonstrações financeiras. Esses ativos são alocados com
base nas operações do segmento e localização física do ativo.
(a) Resultado por segmento:
31 de dezembro de 2020
Apoio
Elimina- ConsoliMarítimo Estaleiro Outros
ção
dado
Receita líquida
1.423.718
99.529
- (207.359) 1.315.888
Resultado operacional
505.721 (47.451) 151.304 (142.532) 467.042
Receitas financeiras
62.095
977
45.194 (4.714) 103.552
Despesas financeiras
(231.538) (17.954) (17.119)
4.714 (261.897)
Resultado com derivativos
- (1.868)
- (1.868)
Variações cambiais, líquidas (103.749) (8.685) (30.294)
- (142.728)
IR/CS correntes e diferidos
11.893 (26.909)
9.826
- (5.190)
Resultado do período
244.422 (101.820) 158.912 (142.603) 158.911
Outras informações
Depreciação, amortização e
impairment
(306.896)
1.364
14.600 (290.932)
31 de dezembro de 2019
Apoio
Elimina- ConsoliMarítimo Estaleiro
Outros
ção
dado
Receita líquida
1.109.110 130.715
_ (130.481) 1.109.344
Resultado operacional
400.453
20.417 (4.384) (65.941) 350.543
Receitas financeiras
25.969
3.561
23.866 (7.407)
45.988
Despesas financeiras
(177.988) (30.014) (19.311)
7.407 (219.906)
Resultado com derivativos
(465) (7.263)
- (7.728)
Variações cambiais, liquidas (5.341)
2.602 (10.558)
- (13.297)
IR/CS correntes e diferidos
74.622
64.972
5.001 (14.264) 130.332
Resultado do período
317.250
54.488 285.932 (371.738) 285.932
Outras informações
Depreciação, amortização e
impairment
(352.343) (38.858) (7.059)
20.150 (378.110)
(b) Ativo e passivo por segmento:
31 de dezembro de 2020
Apoio
ConsoliMarítimo Estaleiro Outros Eliminação dado
Ativo por segmento
6.165.239 564.723 1.238.900 (2.484.248) 5.484.614
Imobilizado por segmento 4.660.537 310.288
1.522 (123.545) 4.848.802
Passivo por segmento
5.920.817 666.543 1.079.989 (3.385.929) 4.281.420
Patrimônio líquido por
segmento
1.314.065 110.543 1.203.194 (1.424.608) 1.203.194
31 de dezembro de 2019
Apoio
ConsoliMarítimo Estaleiro Outros Eliminação dado
Ativo por segmento
4.629.364 589.936 739.796 (1.348.865) 4.610.231
Imobilizado por segmento 3.758.348 420.708
1.181 (142.483) 4.037.754
Passivo por segmento
4.312.114 535.447 596.570 (1.670.061) 3.774.070
Patrimônio líquido por
segmento
770.278 164.196 836.161 (934.475) 836.161
32. Eventos Subsequentes: 32.1 Impactos Covid-19: Com o avanço da pandemia
de Covid-19, a Companhia avaliou, de forma qualitativa e quantitativa, os principais
fatores de riscos e incertezas gerados e que, porventura, poderiam causar impactos
econômico-financeiros ou operacionais que pudessem refletir diretamente ou indiretamente nas demonstrações financeiras da Companhia. A atividade de apoio offshore por ser necessária à atividade de produção de petróleo é classificada como um
serviço essencial para a sociedade, conforme redação dada pelo Decreto Federal n°
10.292/2020 – Art. 1º, inciso XXVII e, portanto, as atividades operacionais da Companhia, não foram interrompidas. Os principais assuntos avaliados foram (i) segurança
e saúde; (ii) operações, (iii) financeira e (iv) contábil. Para cada uma dessas quatro
esferas, a Companhia adotou uma série de medidas e ações preventivas, e que
estão permitindo minimizar o impacto do Covid-19 na Companhia e torná-la bastante
resiliente à pandemia. Cabe ressaltar que, para alcançar o objetivo de caixa estabelecido pela Administração, apenas parte das iniciativas precisam se concretizar.
Além disso, a Companhia vem mantendo diálogo junto a seus clientes de forma a,
junto com eles, estabelecer cronogramas de pagamentos que permitam uma maior
flexibilidade aos clientes nesse período de crise mas que (i) não impactem de forma
material o lucro operacional e (ii) não impactem a nova meta de caixa estabelecida, na
medida em que parte desses cronogramas de pagamento estariam condicionados às
iniciativas de caixa, dessa forma, buscando assegurar a capacidade da Companhia
de continuar operando nos próximos 12 meses. Impactos financeiros causados pelo
Covid-19: A Administração demonstra abaixo a perda de receita, os gastos adicionais
e a postergações das oportunidades por conta do Covid-19:
Em milhares de reais
Downtime Despesas
Oportunidades
Total
DRE Consolidado
(+) (1)
(-) (2)
Postergadas (+) (3) COVID-19
Receita Líquida
(8.348)
(21.152)
(29.500)
Custos de serviços
12.365
12.365
Despesas
administrativas
(32.147)
(32.147)
EBITDA
(8.348)
(32.147)
(8.787)
(49.282)
(1) Ocorrência em 9 embarcações com impacto de 63,4 dias de indisponibilidade.
Downtime de 0,6% ano; (2) Manutenção de tripulação acima de 60 anos - média
anual 67 funcionários representando R$ 26.391 mil Gastos com deslocamento de
viagens, estadias e dobras de turno - representando R$ 5.363 mil Gastos com
medicamentos, testes e serviços extras de segurança do trabalho- representando
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
– Em milhares de US$
Capital
social
Em 1° de janeiro de 2019
293.633
Ajustes acumulados de conversão - controladas
Opções outorgadas reconhecidas/canceladas
Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2019
293.633
Em 1° de janeiro de 2020
293.633
Ajustes acumulados de conversão para moeda de apresentação
Lucro do exercício
Em 31 de dezembro de 2020
293.633
Demonstração dos fluxos de caixa–Em milhares de US$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajustes do lucro líquido:
Depreciação e amortização
Provisão (reversão) de provisão para redução ao valor recuperável de ativos
Equivalência patrimonial
Despesa conforme contrato de compra e venda
Provisão de direitos sobre valorização de investimentos e opções canceladas
Despesa com imposto de renda e contribuição social
Resultado com derivativos
Resultado na venda de ativo fixo
Atualização de aplicação financeira e aplicação financeira restrita
Juros, variações cambiais apropriados e outros
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Contas a receber sobre venda de ativo
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
Salários e encargos trabalhistas
Impostos e contribuições a pagar
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros recebidos
Juros pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de imobilizado e intangível
Venda de ativo imobilizado
Aumento de capital em controlada
Aplicações financeiras restritas - aplicação
Aplicações financeiras restritas - resgate
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal
Partes relacionadas - Notas promissórias para controladas
Partes relacionadas - Recebimento de notas promissórias de controladas
Partes relacionadas - Pagamento de notas promissórias para controladas
Custos de transação de financiamento pagos
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDO
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

R$ 392 mil; (3) Atraso na renovação do CBO Atlântico e CBO Pacífico e postergação
para fevereiro de 2021 da entrada em operação do CBO Anna Gabriella
32.2 Novo contrato: O Grupo CBO durante 2020 estava em negociações
avançadas com a Petrobras sobre o contrato de logística integrada. A conclusão
da negociação ocorreu 05 de janeiro de 2021 com a contratação. 33. Informação
suplementar: 33.1 Apresentação em moeda funcional dólar: A moeda de
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas é o real,
conforme exigido pela legislação brasileira. No entanto, uma parcela substancial
dos ativos, passivos, receitas e despesas do Grupo CBO são em dólares norteamericanos, assim concluímos que a moeda funcional, das principais empresas do
Grupo CBO é o dólar norte-americano. Isso significa que as informações financeiras
apresentadas em reais recebem influência das variações das taxas de câmbio,
mesmo quando não houver alterações nas operações subjacentes. Diante disso,
a administração conclui que é significativo apresentar determinadas informações
financeiras em dólares norte-americanos, conforme apresentado abaixo:
Controladora
Consolidado
Balanço patrimonial
Em milhares de US$
31 de de- 31 de de- 31 de de- 31 de dezembro zembro zembro zembro
Ativo
de 2020 de 2019 de 2020 de 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
383
474
19.672
26.359
Contas a receber
34.431
27.948
Estoques
429
207
Notas promissórias a receber
124
3.477
Tributos sobre o lucro e outros tributos
a recuperar
773
1.252
6.263
9.787
Instrumentos financeiros derivativos
519
407
Despesas antecipadas
200
328
1.190
1.090
Contas a receber sobre venda de ativo
6.963
6.398
7.657
Outros ativos
1.480
5.531
75.864
73.455
Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras restritas
- 23.777
19.399
39.316
Contas a receber
1.948
Ativo indenizatório
3.541
4.070
Tributos sobre o lucro e outros tributos
a recuperar
1.373
2.225
11.133
17.397
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
4.315
1.330
4.576
336
128
166
4.309
3.267
Depósitos judiciais
5.816 27.498
44.906
64.386
Investimentos
230.605 185.524
Imobilizado
293
293 933.009 1.001.750
1.578
2.859
Intangível
236.714 213.315 979.493 1.068.995
Total do ativo não circulante
238.194 218.846 1.055.357 1.142.450
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
62.690
81.682
Notas promissórias a pagar
5.049
9.835
Fornecedores e outras contas a pagar
853
872
5.531
8.287
Salários e encargos trabalhistas
808
691
7.724
8.766
541
114
Impostos e contribuições a pagar
6.710 11.398
76.486
98.849
Total do passivo circulante
Não circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
5
3
Empréstimos e financiamentos
- 725.641 819.582
Provisão para contingências
5.520
6.613
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
16.221
9.955
747.387 836.153
Total do passivo não circulante
Total do passivo
6.710 11.398 823.873 935.002
Patrimônio líquido
Capital social
293.633 293.633 293.633 293.633
Reservas de capital
74.081 74.081
74.081
74.081
Ajuste de avaliação patrimonial
3.058
5.912
3.058
5.912
(139.288) (166.178) (139.288) (166.178)
Prejuízos acumulados
231.484 207.448 231.484 207.448
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio
238.194 218.846 1.055.357 1.142.450
líquido
Controladora
Demonstração do resultado – Em milhares de US$
Receitas (despesas) operacionais
2020
2019
Despesas gerais e administrativas
(378) (1.098)
Resultado de equivalência patrimonial
26.501 69.370
Outras despesas operacionais, líquidas
(377)
Lucro operacional
25.746 68.272
Receitas financeiras
8.986
5.846
Despesas financeiras
(3.297) (4.891)
Variação cambial, líquida
(6.450) (2.557)
Resultado financeiro
(761) (1.602)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 24.985 66.670
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
(1.403)
(76)
Diferidos
3.308
1.330
Lucro líquido do exercício
26.890 67.924
Consolidado
Demonstração do resultado–Em milhares de US$
2020
2019
Receitas de serviços prestados
253.584 280.066
Custos dos serviços prestados
(128.721) (139.210)
Lucro bruto
124.863 140.856
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(25.589) (26.534)
Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável
13.208 (21.737)
Outras despesas operacionais, líquidas
(23.445) (4.478)
Lucro operacional
89.037 88.107
Receitas financeiras
20.146 11.365
Despesas financeiras
(50.985) (55.896)
Resultado com derivativos
(508) (2.010)
Variação cambial, líquida
(29.774) (4.984)
Resultado financeiro
(61.121) (51.525)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 27.916 36.582
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
(6.543)
(980)
Diferidos
5.517 32.322
Lucro líquido do exercício
26.890 67.924
Demonstração do resultado abrangente – Em milhares de US$
Controladora e Consolidado
2020
2019
Lucro líquido do exercício
26.890
67.924
Outros resultados abrangentes
Itens que não serão posteriormente
reclassificados para o resultado
(2.854)
Total do resultado abrangente do exercício
24.036
67.924
Reservas de capital
Ajuste de
Reserva de Reserva para plano de Prejuízos
avaliação
capital
pagamento em ações acumulados patrimonial
72.946
1.478
(234.102)
6.189
(277)
(343)
67.924
72.946
1.135
(166.178)
5.912
72.946
1.135
(166.178)
5.912
(2.854)
26.890
72.946
1.135
(139.288)
3.058
Controladora
2020
2019

Total
140.144
(277)
(343)
67.924
207.448
207.448
(2.854)
26.890
231.484

Consolidado
2020
2019

26.890

67.924

26.890

67.924

(45.081)
37
(1.905)
(7.550)
2.757
(24.851)

2
(69.370)
348
(1.254)
14.676
(263)
12.063

70.939
(13.208)
(564)
37
1.026
508
22.528
(9.159)
44.082
143.079

72.664
21.737
2.242
348
(31.342)
2.010
2.344
12.267
47.296
197.490

1.343
128
38

30
(1)
(166)

(1.405)
(207)
2.069
3.168
(970)

-

-

(8.431)
(222)
9.789
(100)
(1.042)
(6.963)
1.260

(1.887)

(19)
80
1
(23.280)
(1.403)
918
(23.765)

(9)
11.917
(76)
2.830
14.671

(2.754)
(1.079)
427
133.964
(6.543)
926
(27.045)
101.301

(3.527)
(2.955)
(167)
191.609
(980)
4.531
(36.598)
158.561

(53.030)
75.961
22.931

(50)
(14.515)
(30.020)
7.422
(37.163)

(43.747)
42.612
(59.417)
76.963
16.411

(37.097)
2.371
(30.369)
11.317
(53.778)

(18.519)
54.032
(34.770)
743
(91)
474
383

(19.153)
53.261
(11.047)
(945)
22.116
(376)
850
474

(120.424)
(3.356)
(620)
(124.400)
(6.687)
26.359
19.672

6.179
(110.410)
(6.810)
(1.030)
(112.071)
(7.288)
33.924
(277)
26.359
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Conselheiros e Diretores da CBO Holding S.A. (anteriormente denominada Oceana Offshore S.A.): Rio de Janeiro os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às de– RJ: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CBO Holding S.A. (“Companhia”), monstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Auditoria das demonstrações financeiras do
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro exercício anterior: Os balanços patrimoniais, individual e consolidado, em 31 de dezembro de 2019 e as demonstrações inde 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos dividuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as polí- respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas demonstraticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refe- ções financeiras individuais e consolidadas do exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores indepenridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consoli- dentes, que emitiram relatório datado em 10 de março de 2020, sem modificação. Os valores correspondentes relativos às
dada, da CBO Holding S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (“DVA”), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 2019, foram submetidos aos mesmos procedimentos de auditoria por aqueles auditores independentes e, com base em seu
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting exame, aqueles auditores emitiram relatório sem modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações
Standards Board (“IASB”). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna- financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores: A Administração da Companhia é responsável por
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitula- essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras
da “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos inde- individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien- inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são ta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório
aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um Administração e da Governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é restodo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não ex- ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com
pressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Avaliação da redução ao valor recuperável dos ativos dos as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), emitidas pelo Intersegmentos de estaleiro e apoio marítimo: Veja a nota explicativa no 1.3, 1.4, 3.1(d) e 17 das demonstrações financeiras in- national Accounting Standards Board (“IASB”), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
dividuais e consolidadas. Principais assuntos de auditoria: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a admi- a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
nistração da Companhia identificou indícios de que determinados ativos, mantidos nas controladas Companhia Brasileira Of- Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da
fshore S.A. e Aliança S.A., poderiam ter sofridos perda ao valor recuperável. Houve uma redução significativa no preço do capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuibarril de petróleo, ocasionada pela queda na demanda, que gerou debates relacionados a contratos vigentes com clientes, bem dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração
como contratos potenciais que hoje constam no fluxo de recebíveis futuros. A Companhia e suas controladas consideraram pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
esse evento como uma indicação de que seus ativos poderiam ter sofrido desvalorização de forma qualitativa e quantitativa. A evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
Companhia e suas controladas determinaram o valor recuperável desses ativos em 31 de dezembro de 2020 com base em responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos audipremissas atualizadas. Para os ativos relacionados com o segmento de estaleiros, foi considerado o valor justo líquido de tores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança
despesa de venda, mensurado com base no valor de mercado dos bens novos ou similares. Para as embarcações, ativos do razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção resegmento de apoio marítimo, a Companhia mensurou o valor em uso, considerando a tarifa diária da embarcação (daily rate), levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
o percentual anual de utilização da frota, a taxa de câmbio e a taxa de desconto como as principais premissas. Devido ao alto razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
grau de complexidade e subjetividade utilizados na determinação dessas premissas e a correta apuração de potenciais perdas e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorao valor recuperável desses ativos nas demonstrações financeiras consolidadas, bem como dos correspondentes impactos rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
na apuração da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, consideramos esse como de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações finanum principal assunto de auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, ceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamas não se limitaram a: - testes de desenho e implementação de certos controles internos associados ao processo de deter- mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos
minação dos valores recuperáveis dos ativos dos segmentos de estaleiro e apoio marítimo, e relacionados com a determinação de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude
das premissas utilizadas nas respectivas avaliações; - comparação das premissas usadas e do valor de mercado com dados ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
obtidos de fontes internas e externas; - envolvimento de nossos especialistas em finanças corporativas para avaliação da taxa auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de desconto utilizada no cálculo do valor em uso das embarcações bem como dos cálculos aritméticos dos fluxos de caixa de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
descontados; - envolvimento de nossos especialistas de avaliação patrimonial na verificação do valor de mercado de bens falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
novos ou similares; - avaliação da tarifa diária das embarcações (daily rate), do percentual anual de utilização da frota e das a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de exprestaxas de câmbio; - leitura dos contratos de prestação de serviços vigentes e documentações relativas a negociações subse- sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. – Avaliamos a adequação das políquentes, bem como as projeções de fluxo de recebíveis desses contratos; - verificação se as metodologias e premissas defi- ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. –
nidas pela Administração foram aplicadas nos laudos de avaliação; e - confronto da lista de bens avaliados com seus respec- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
tivos valores contábeis. Como resultado do entendimento do desenho dos controles internos relevantes relacionados ao evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
processo de determinação dos valores recuperáveis dos ativos, identificamos a necessidade de melhorias dos controles inter- significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que
nos que alteraram nossa avaliação quanto à natureza do nosso trabalho e ampliaram a extensão de nossos procedimentos existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas desubstantivos inicialmente planejados para obtermos evidência de auditoria suficiente e apropriada. No decorrer da nossa au- monstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadeditoria identificamos ajustes que afetariam a mensuração e a divulgação da redução ao valor recuperável dos ativos dos seg- quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
mentos de estaleiro e apoio marítimo, os quais foram registrados pela administração. Como resultado das evidências obtidas eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operapor meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que o saldo de perda para redução ao valor recuperável dos refe- cional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
ridos ativos, bem como as divulgações relacionadas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de
conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Ênfases: Dependência econômica de cliente-chave: maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. – Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente reChamamos à atenção para o fato que parte substancial da receita de contrato com clientes do Grupo é proveniente da presta- ferente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
ção de serviço com um único cliente: a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, conforme descrito nas notas explicativas n°s 24 e demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da audi31 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima toria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Transação com respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
partes relacionadas: Chamamos a atenção para o fato que parte substancial das operações da Companhia é realizada com inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
partes relacionadas, principalmente as captações empréstimos, conforme mencionado nas notas explicativas n°s 13 e 19.2 as também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Portanto, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação à esse assunto. Outros as- consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram
suntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (“DVA”) objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perssua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2021.
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Anderson C. V. Dutra - Contador CRC RJ- 093231/O-6

EnP Ecossistemas Energéticos Holding S.A.
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020 - Em R$ 1
ATIVO
Nota
31/12/2020
Circulante
36.030.144
Disponibilidades
3
15.125.189
Adiantamentos Diversos
4
20.897.240
Tributos Recuperáveis
5
1.085
Despesas Antecipadas
6
6.629
Não Circulante
30.372.221
Realizável a Longo Prazo
313
Outros Créditos
2.2.3
313
Investimentos
30.371.908
Participações em Outras Empresas
7
30.371.908
Total do Ativo
66.402.364
PASSIVO
Nota
31/12/2020
Circulante
1.481.472
Empréstimos e Financiamentos
8
1.377.002
Fornecedores
9
89.325
Salários e Encargos Sociais
10
11.421
Impostos e Contribuições Sociais
11
3.724
Não Circulante
28.566.314
Empréstimos e Financiamentos
12
28.566.314
Patrimônio Líquido
13
36.354.578
Capital Social
Capital Nacional
13.1
37.330.000
Deficit Acumulado
-975.422
Total do Passivo + Patrimônio Líquido
66.402.364
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Levantadas em 31/12/2020
(Em R$ 1) 1. Contexto Operacional: A ENP Ecossistemas Energéticos Holding
S.A. foi constituída em 02/03/2020 como sociedade por ações de capital fechado. A forma de tributação da empresa é lucro real anual. A empresa tem como
objetivo: a) Participação no capital social de outras sociedades; b) Atividades de
apoio à extração de petróleo e gás natural; c) Atividades de estudos geológicos;
d) Atividades de consultoria em gestão empresarial; e) Serviços de engenharia. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis:
2.1. Apresentação das demonstrações contábeis - As demonstrações contábeis
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem a Lei das Sociedades por ações, incluindo
as alterações promovidas pela Lei 11.637/07 e pela Lei 11.941/09, assim como as
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) . Devido a empresa ter começado as
atividades no ano em questão, as demonstrações não terão o ano anterior como
comparativo. 2.2. Principais práticas contábeis adotadas - 2.2.1 Receitas e
despesas - As receitas e despesas foram contabilizadas segundo o princípio de
competência de exercícios. 2.2.2. Disponibilidades - Incluem depósitos bancários,
investimentos temporários de curto prazo de liquidez imediata, registrados pelos
seus valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização conforme Nota
Explicativa nº 3. 2.2.3 Realizável a Longo Prazo - Incluem créditos de longo prazo
registrados ao custo histórico, conforme Nota Explicativa nº7.1. 2.2.4Investimentos
- Incluem investimentos registrados ao custo histórico e avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, conforme Nota Explicativa nº 7.2 2.2.5. Adiantamentos
diversos - Os valores registrados no grupo adiantamento foram antecipações a
fornecedores registrados no seu valor original e serão baixados até o decorrer do
ano subsequente, conforme Nota Explicativa nº 4. 2.2.6. Tributos a compensar
e recuperar - São créditos de tributos registrados a seu valor original na qual
são conciliados periodicamente conforme Nota Explicativa nº 5. 2.2.7. Despesas
Antecipadas - Estão apresentados pelo valor original e demonstrados na Nota
Explicativa nº6. 2.2.8. Passivos circulantes - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
variações monetárias incorridas até a data do balanço conforme Notas Explicativas
nº 8a11. 2.2.9. Passivos não circulantes - Os valores registrados nesse grupo
referem-se a empréstimos tomados mais os juros, os quais foram reconhecidos
pelo valor original da transação. Nota Explicativa nº 12. 2.2.10. Moeda Funcional
- A moeda funcional utilizada pela entidade é o Real, mesma moeda de preparação
e apresentação das demonstrações contábeis onde os valores são expressos em
reais. 2.2.11. Eventos Subsequentes - A emissão das demonstrações contábeis
foi autorizada pela Administração da empresa. 2.2.12. Seguros - A empresa não
possui cobertura de seguros contratados.
3. Disponibilidades:
31.12.2020
Bancos contas movimento
11.970
Aplicações de liquidez imediata
15.113.219
Totais
15.125.189
As aplicações financeiras são feitas em renda fixa, mantidas com instituições
financeiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo
com a necessidade de capital de giro da Sociedade.
4. Adiantamentos Diversos:
31.12.2020
Adiantamento Imetame Energia referente Direito de Uso de Exploração 6.005.949
Adiantamento PetroVictory referente Direito de Uso de Exploração 14.848.485

CNPJ nº 36.720.797/0001-49
Demonstração do Resultado - Levantado em 31/12/2020 - Em R$ 1
31/12/2020
Despesas Operacionais
14
-740.202
Pessoal
-34.191
Serviços de Terceiros
-633.259
Outras - Despesas Diversas
-5.552
Tributos e Contribuições E Subvenções
-52.757
Resultado nos Consórcios
-14.443
Outras Receitas/Despesas Operacionais
15
-143.843
Resultados Negativos Em Participações Societárias
-143.843
Resultado Antes do Resultado Financeiro E Tributos
-884.045
Resultado Financeiro
16
-91.377
Despesas Financeiras
-119.426
Receitas Financeiras
28.049
Resultado Antes do IR e CSLL
-975.422
Prejuízo Líquido do Exercício
-975.422
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Demonstração do Resultado Abrangente (CPC 26 R1) em 31/12/2020 - Em R$ 1
31/12/2020
Prejuízo Líquido do Exercício
-975.422
Resultado Abrangente Total
-975.422
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Adiantamento benefícios dos funcionários
494
Caução ANP
35.000
Conta corrente dos Consórcios
7.312
Total
20.897.240
Os montantes registrados para a Imetame Energia e Petro Victory referem-se
aos valores pagos a título de adiantamento e aguardando o documento assinado
de aprovação da Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) que não foi recebido até a data da elaboração das demonstrações contábeis.
31.12.2020
5. Tributos Recuperáveis:
IRRF s/aplicação financeira
1.085
Total
1.085
6. Despesas Antecipadas:
31.12.2020
Licença de software de interpretação e modelagem de G&G
6.629
Total
6.629
7. Ativo Não Circulante: 7.1 Realizável A Longo Prazo - referente à caução do
escritório virtual. 7.2 Investimentos
31.12.2020
Imetame Energia Lagoa Parda (Capital Social)
30.515.751
Equivalência Patrimonial (Resultado Lagoa Parda)
-143.843
Total
30.371.908
8. Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo:
31.12.2020
Empréstimo Sicoob Leste Capixaba
357.143
Empréstimo Sicoob Sul Serrano
357.143
Juros a pagar s/emp. Sicoob Leste capixaba
918.306
Juros a pagar s/emp. Sicoob Sul Serrano
918.306
Juros a transcorrer s/emp.Sicoob Leste Capixaba
-586.948
Juros a transcorrer s/emp.Sicoob Sul Serrano
-586.948
Total
1.377.002
As parcelas do valor principal do empréstimo só começarão a ser pagas em novembro de 2021 e por isso só foram consideradas 2 parcelas do principal como
curto prazo. Tendo sido paga a primeira parcela dos juros em dezembro/2020,
foram provisionados em 12 meses, os juros a pagar (valor que será efetivamente
pago) e os juros a transcorrer (valor histórico proporcional ao tempo do contrato).
9. Fornecedores:
31.12.2020
Onni Serviços de planejamento empresarial
45.000
CFC Óleo Gas e Energia Consultoria
44.325
Total
89.325
10. Salários e Encargos Sociais: Registra o valor dos encargos sociais a pagar/
recolher até 31 de dezembro de cada exercício:
31.12.2020
Salários e Pro labore
5.811
INSS a pagar
2.140
FGTS a pagar
401
IRRF
455
Provisões de férias
2.614
Totais
11.421
11. Impostos e Contribuições Sociais: Registra o valor dos tributos a recolher reti
dos na fonte e os tributos incidentes sobre o faturamento:
31.12.2020
COFINS/CSLL/PIS a recolher (5952)
2.163
IRRF (1708)
693
Pis e Cofins a recolher
868
Totais
3.724
31.12.2020
12. Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo:
Empréstimo Sicoob Leste Capixaba
14.642.857
Empréstimo Sicoob Sul Serrano
14.642.857
Juros a pagar s/emp. Sicoob Leste capixaba
3.113.075
Juros a pagar s/emp. Sicoob Sul Serrano
3.113.075
Juros a transcorrer s/emp. Sicoob Leste Capixaba
-3.472.775
Juros a transcorrer s/emp. Sicoob Sul Serrano
-3.472.775
Totais
28.566.314

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 - Em R$ 1 - Método Indireto
31/12/2020
1 Das Atividades Operacionais
(+) Prejuízo Líquido do Exercício
-975.422
(+) Depreciação
0
(=)Prejuízo Líquido Ajustado
-975.422
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante + RLP
Adiantamento Diversos
-20.897.240
Impostos Recuperáveis
-1.085
Outros Créditos
-313
Despesas Antecipadas
-6.629
(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante + RLP -20.905.268
Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias
15.145
Fornecedores
89.325
Empréstimos
29.943.316
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP 30.047.786
Total das Atividades Operacionais
8.167.096
2 Das Atividades de Investimentos
Investimentos
-30.371.908
Total das Atividades de Investimentos
-30.371.908
3 Das Atividades de Financiamentos
Capital
37.330.000
Total das Atividades de Financiamentos
37.330.000
(1+2+3) Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes
de Caixa
15.125.188
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
0
Variação Ocorrida no Período
15.125.188
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período
15.125.188
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 - Em R$ 1
Capital Lucros (Prejuí- Total do PatriSocial zos)Acumulados mônio Líquido
Saldoem31deDezembrode2019
0
0
0
Subscrição de Capital
37.330.000
0
37.330.000
Prejuízo Líquido do Exercício
0
-975.422
-975.422
Saldo em 31 de Agosto de 2020 37.330.000
-975.422
36.354.578
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Empréstimo contraído em novembro de 2020 para pagamento em 84 parcelas
sendo que o valor do principal começará a ser pago em novembro de 2021enquanto os juros começaram a ser pagos em dezembro de 2020. Os valores dos
juros foram contabilizados de acordo com a planilha recebida do banco podendo
ocorrer ajustes no decorrer do período. Tendo sido paga a primeira parcela dos
juros em dezembro/2020 e provisionados no curto prazo (12 meses), o saldo dos
juros a pagar (valor que será efetivamente pago) e os juros a transcorrer (valor
histórico proporcional ao tempo do contrato) estão provisionados a longo prazo.
13. Patrimônio Líquido: 13.1. Capital Social - O capital social está totalmente
integralizado e distribuído em um total de 46.079 ações ordinárias. 14. Despesas
Operacionais: 14.1 Despesas com Pessoal - Referem-se aos gastos com folha
de pagamento, pró-labore, encargos sociais e benefícios aos funcionários. 14.2
Serviços de Terceiros Referem-se aos gastos com prestadores de serviços.
14.3 Outras Despesas Diversas Referem-se a gastos com locação de escritório
virtual e viagens. 14.4 Tributos e Contribuições Referem-se a gastos com Pis/
Cofins, taxas de legalização e principalmente aquisição de pacote de dados técnicos no leilão e compra de sísmicas da ANP. 14.5Resultado nos Consórcios
Refere-se ao resultado negativo dos 05 blocos do Consórcio de Exploração com
a empresa Imetame Energia Ltda. 15. Outras Receitas/Despesas Operacionais:
Refere-se ao resultado negativo referente a equivalência patrimonial na participação societária da empresa Imetame Energia lagoa parda Ltda. 16. Resultado
Financeiro: Referem-se as despesas bancárias e receitas de aplicação financeira
e amortização dos juros do financiamento. 17. Instrumentos Financeiros - Gerenciamento de Riscos: As transações financeiras existentes envolvem ativos e
passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da entidade, particularmente
aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo e contas a pagar. Estão
todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado
diferentes dos reconhecidos nas demonstrações contábeis. 18. Continuidade
Operacional: É de interesse que a Empresa continue a conduzir o seu negócio
em âmbito e em conformidade com as disposições de sua constituição. 19. Fatos
Relevantes nas Demonstrações Contábeis: – Efeitos da Pandemia do Coronavírus (COVID19) - A pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19, tem exigido
a adoção de medidas preventivas para diminuir o contágio e preservar a saúde e
o bem-estar de todos. Para minimizar os riscos de disseminação da COVID-19 e
impactos causados por ela, a empresa adotou o modelo de trabalho home office
com sistema de revezamento, uso intensivo de álcool gel e máscaras por todos
os colaboradores, bem como a manutenção de distanciamento social. A empresa entende que eventos econômicos consequentes da pandemia de COVID-19
possam gerar impactos relativos às estimativas contábeis e mensuração dos seus
ativos e passivos. RJ, 31/12/2020.
MARCIO FELIX CARVALHO BEZERRA - Diretor Presidente
RG: 30.874.817-7 DETRAN/RJ - CPF 144.016.491-68 | TATIANA REIS DOS
SANTOS - Contadora - CRC 087574/O-4-RJ - CPF 073.775.067-76
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SENDAS S.A.

7. Investimentos - Em Coligadas:
Empresas
31/12/2020

Lahig Holding S/A
31/12/2019

Pallazo RJ Participações Ltda PLD Dutra RJ Emp. Imobiliários Ltda
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019

a - Dados das coligadas
Capital social - R$ mil
25.825
25.825
14.680
14.680
307.992
197.892
Quantidade de ações/quotas - mil
3.156
3.156
14.680
14.680
342.665
342.665
Patrimônio líquido - R$ mil
17.994
18.065
12.593
12.311
310.583
198.059
b - Dados da investidora
Quantidade de ações possuídas - mil
745
745
7.193
7.193
117.877
117.877
Percentual de participação
23,62%
23,62%
49%
49%
34,40%
34,40%
Valor do investimento - R$ mil
4.249
4.266
6.171
6.032
111.948
88.980
Equivalência patrimonial - R$ mil
(17)
(659)
(137)
(145)
948
1
2020
2019
8. Propriedades para Investimento:
Saldo inicial
479.609
475.068
Adição
25
4.541
Saldo final
479.634
479.609
O valor das propriedades para investimento, lojas comerciais e depósito central, mantidos para fins de renda de aluguel de longo prazo e/ou valorização de
capital, poderá ser ajustado anualmente pelo valor justo. 9. Imobilizado:
2020
2019
Reavaliação e
Depreciação de
Custo ajuste avaliação
Custo
Deprecia- reavaliação e de ava- Deprecia- Valor líquido Valor líquido
DESCRIÇÃO
Original
patrimonial
Avaliado ção original liação patrimonial
ção total em 31/12/2020 em 31/12/2019
Terrenos
2.336
5.928
8.264
8.264
8.264
Edificações
9.582
4.911
14.493
(6.343)
(1.336)
(7.679)
6.814
7.220
Instalações
7.921
62
7.983
(6.685)
(34)
(6.719)
1.264
1.373
Móveis, máq. e equipamentos
1.203
1.203
(1.027)
(1.027)
176
365
Veículos
1.824
1.824
(1.056)
(1.056)
768
1.049
Outras imobilizações
2.698
2.698
(1.974)
(1.974)
724
205
TOTAL
25.564
10.901
36.465
(17.085)
(1.370)
(18.455)
18.010
18.476
10. Intangível:
Social - Correntes e Diferidos:
Custo
Valor líquido Valor líquido
2020
2019
DESCRIÇÃO
Original Amortização em 31/12/20 em 31/12/19 Passivo exigível a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social sobre reavaliação
5.178 5.184
Marcas e Patentes
36
36
36 Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação por
83.196 83.251
2.225
(2.016)
209
218 valor justo de propriedades para investimento
Software
2.261
(2.016)
245
254 Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação por
TOTAL
3.200 3.200
11. Recuperabilidade de Ativos: De acordo com o Pronunciamento CPC 01 “Re- valor justo de imobilizado
91.574 91.635
dução ao Valor Recuperável de Ativos” os itens do ativo imobilizado e intangível que TOTAL
apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores aos seus valores Reconciliação da alíquota efetiva combinada aplicada na apuração do cálculo
de recuperação são revisados detalhadamente para determinar a necessidade de do imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%):
2020
2019
provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização. Para o exercício
de 2020, a Administração da Companhia, considerando não ter havido mudança Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
88.721 33.971
nas premissas utilizadas desde a emissão dos laudos de avaliação para Terrenos Débito de imposto de renda e contribuição social à alíquota
e Edificações, por empresa especializada (nota 2, f), e com base no comunicado efetiva
(30.165) (11.550)
técnico emitido pela Diretoria Imobiliária, manteve as mesmas condições estabele- Ajustes:
cidas no exercício anterior, entendendo não ter identificado ativos que necessitem
Equivalência patrimonial
270 (273)
de provisão para redução de seu valor de recuperação, com a manutenção dos
Crédito sobre reversão de provisões para contingências
5.604 1.469
seus valores residuais e da vida útil dos ativos. 12. Dividendos a Pagar: De acordo
Itens permanentes
5.834 1.057
com o estatuto social da Companhia, os acionistas gozam do direito de receber
(18.457) (9.297)
dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da TOTAL
Lei das Sociedades por Ações. No exercício de 2020 foi destinado o montante de 14. Provisão Para Passivos Contingentes: A Companhia é parte em diversos
processos, em curso normal de seus negócios, nas esferas cível, administrativa,
R$16.718 (2019 R$5.890), a título de dividendos, assim determinado:
tributária, previdenciária e trabalhista, para os quais foram constituídas provisões
2020 2019 com base em pareceres elaborados pelos seus assessores jurídicos, consideraLucro líquido do exercício
70.264 24.674 das suficientes para cobrir perdas classificadas como prováveis nos processos
(-) Reserva legal (5%)
(3.513) (1.234) administrativos e judiciais em andamento. Trabalhistas - Em 31 de dezembro
(+) Realização de AAP
120
119 de 2020, a Companhia era ré em diversos processos trabalhistas. Baseadas no
histórico de pagamento da Companhia foram constituídas provisões no valor de
Base de cálculo para dividendos
66.871 23.559 R$2.102 (R$1.828 em 2019). Na opinião da Administração e dos assessores
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
16.718 5.890 jurídicos, este valor é considerado suficiente para fazer frente a eventuais perdas.
Os dividendos a pagar correspondem a R$114,20 (R$40,23 em 2019) por lote A maior parte dos processos trabalhistas ajuizados contra a Companhia refere-se
de mil ações do capital social final. 13. Imposto de Renda e Contribuição a temas comumente alegados no segmento, tais como pedidos de horas extras,

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em Reais mil, exceto lucro líquido por ação)
Nota
2020
2019
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E DOS
SERVIÇOS
17
3.111
5.861
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
(2.533)
(4.408)
LUCRO BRUTO
578
1.453
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
69.846
32.367
Despesas gerais e administrativas
18
(16.546)
(44.225)
Depreciações e amortizações
(1.032)
(1.016)
Outras receitas operacionais, líquidas
19
86.630
78.411
Resultado de equivalência patrimonial
794
(803)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
70.424
33.820
RESULTADO FINANCEIRO
20
18.297
151
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
88.721
33.971
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
13
(18.457)
(9.297)
CORRENTE
(18.518)
(9.358)
DIFERIDO
61
61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
70.264
24.674
QUANTIDADE DE AÇÕES
146.390.927 146.390.927
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO
0,48
0,17
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em Reais mil)
2020 2019
Lucro líquido do exercício
70.264 24.674
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos
Total de resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos 70.264 24.674
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)
2020
2019
Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
70.264 24.674
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa por:
Depreciações e amortizações
1.032
1.016
(Reversão) e constituição de provisões
(12.537)
1.520
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(61)
(61)
Imposto de renda e contribuição social correntes
18.518
9.358
Ajustes por equivalência patrimonial
(794)
803
Alienação/baixa de imobilizado e investimentos
(173)
(185)
Variações monetárias e juros
2.020
5.619
Resultado líquido do exercício ajustado
78.269 42.744
Ajustes de valores pelas variações dos ativos operacionais
Diminuição (aumento) em clientes
1.019 (1.438)
Diminuição (aumento) em outros valores a receber
70
(197)
Diminuição dos estoques
677
1.083
Diminuição de impostos a recuperar
5.599 17.360
Aumento de depósitos e cauções
(242) (12.514)
Diminuição em outros ativos operacionais
67
72
Ajustes de valores pelas variações dos passivos
operacionais
Diminuição em fornecedores
(144)
(338)
Diminuição de impostos, contribuições e encargos
sociais a pagar
(46.641) (57.561)
Aumento (diminuição) em outros passivos operacionais
36 (2.280)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades
operacionais
38.710 (13.069)
Atividades de Investimento
Acréscimo em propriedades para investimento
(25) (4.541)
Pagamento pela compra de imobilizado e software
(784) (1.093)
Recebimento pela venda de investimento e imobilizado
400
197
Operação com coligadas
(2.414) (5.537)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(2.823) (10.974)
Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos
(19.731) (40.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(19.731) (40.000)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes
de caixa
16.156 (64.043)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
46.194 110.237
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
62.350 46.194
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)
equiparação salarial, verbas rescisórias, danos morais e estéticos. Cíveis - Em 31
de dezembro de 2020 a Administração, com base na opinião de seus assessores
jurídicos, constituiu provisão no montante de R$14.097 (R$13.687 em 2019). As
ações cíveis da Companhia envolvem basicamente pedidos de indenizações
por parte de clientes por acidentes em loja, constrangimento de segurança e
furtos de objetos em veículos em estacionamentos de nossos estabelecimentos.
Fiscais - Em 31 de dezembro de 2020 a Administração, com base na opinião
de seus assessores jurídicos, constituiu provisão no montante de R$155.334
(R$168.604 em 2019). As ações fiscais da Companhia envolvem basicamente
discussões relacionadas à IRPJ, COFINS e PIS. Estes processos se encontram
com a exigibilidade de seus créditos suspensa, seja por estarem em trâmites os
processos administrativos, seja porque se encontram devidamente garantidas
às execuções fiscais em andamento.15. Impostos E Contribuições - Parcelamento - Não Circulante: Representam parcelamentos de tributos federais
com base na Lei 11.941/09, parcelamentos de IPTU com base na Lei 5.546/12,
ICMS e multa CLT. Os vencimentos anuais das parcelas registradas em longo
prazo em 31 de dezembro são demonstrados como:
2020
2019
2022
10.880 2021
16.968
2023
10.717 2022
10.673
2024
10.562 2023
10.514
2025 a 2028
39.724 2024 a 2028
49.366
TOTAL
71.883 TOTAL
87.521
16. Patrimônio Líquido: a) Capital social realizado - O capital social realizado
da Companhia é de R$110.622, pertencentes a acionistas domiciliados no País,
sendo composto de 146.390.927 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. b) Reservas de lucros; b.1) Reserva legal - Constituída conforme Lei
6.404/76 com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício (nota 12). b.2)
Reserva para plano de investimento - A Administração da Companhia, decidiu
em 31 de dezembro de 2020 pela retenção de R$19.195, visando integralizar
aumento de capital na investida PLD Dutra RJ Empreendimentos Imobiliários
Ltda. Em Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária, realizada em 26 de abril de
2019, os acionistas detentores de mais de 90% (noventa por cento) do Capital
Social, deliberaram pela destinação para Reserva para Plano de Investimento de
2018 no valor de R$9.703, visando integralizar aumento de capital na investida
PLD Dutra RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda.. b.3) Retenção de lucros
- Representa os valores retidos de lucros da Companhia cuja destinação será
deliberada pelos acionistas em Assembléia Geral. c) Dividendo adicional
proposto - Em 31 de dezembro de 2020, a Administração da Sociedade decidiu
pela constituição de Dividendo Adicional Proposto, no montante de R$13.282,
que será mantido até deliberação definitiva a ser estabelecida pelos acionistas
em Assembléia Geral, em conformidade com a Resolução CFC nº 1.398/12,
NBC-ITG 08 e NBC-T-19-27 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.
Em Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária, realizada em 26 de abril de
2019, os acionistas detentores de mais de 90% (noventa por cento) do Capital
Social, deliberaram pela aprovação da destinação e o pagamento do dividendo
adicional proposto em 2018 no valor de R$27.574. d) Ajuste de avaliação
patrimonial - A Companhia registrava em 31 de dezembro de 2020 R$10.051
de ajustes de avaliação patrimonial, líquido do efeito de imposto de renda e
contribuição social diferidos (R$10.063 em 2019) de reavaliações feitas para
edificações e instalações. Esse ajuste de avaliação é realizado de acordo com a
depreciação e a eventual alienação dos ativos reavaliados. Na conta Ajustes de
Avaliação Patrimonial tem registrado em 31 de dezembro de 2020 R$129.263
(R$128.136 de avaliação por valor justo de Propriedades para Investimento e
de imóveis no Imobilizado e R$1.127 da incorporação da GREEN PARK (em
2019 R$128.244 e R$1.127). O valor dessa mais-valia foi registrado, líquido
dos efeitos de imposto de renda e contribuição social diferidos. O valor justo foi
estimado, por peritos especializados e independentes, conforme nota 2, “e” e “f”.
17. Receita Líquida das Vendas e dos Serviços: A receita líquida de vendas
para os exercícios possui a seguinte composição:
2020
2019
Receita bruta das vendas e dos serviços
3.376 6.407
Impostos incidentes sobre vendas e serviços
(265)
(546)
Receita líquida
3.111 5.861
18. Despesas Gerais e Administrativas:
2020
2019
Despesas com pessoal e encargos
(15.233) (17.070)
Impostos e taxas
(5.299) (10.740)
Serviços profissionais
(4.997) (5.369)
Custas e despesas legais
(362) (1.706)
Indenizações a terceiros
(304) (3.963)
Provisões (reversões de provisões)
12.859 (1.569)
Outras despesas
(3.210) (3.808)
TOTAL
(16.546) (44.225)
19. Outras Receitas Operacionais, Líquidas:
2020
2019
Outras despesas operacionais
(588)
(441)
Multas e moras fiscais indedutíveis
(22)
(102)
Outras despesas
(566)
(339)
Outras receitas operacionais
87.218 78.852
Receitas de aluguéis
86.551 78.245
Lucro na venda de ativo imobilizado e investimento
169
137
498
470
Outras receitas
86.630 78.411
TOTAL
20. Resultado financeiro:
2020
2019
Despesas Financeiras
734 (7.332)
Variações passivas
1.651 (5.637)
Outras despesas financeiras
(917) (1.695)
Receitas Financeiras
17.563 7.483
Variações ativas
15.068 2.202
Receitas sobre aplicações financeiras
1.885 4.738
Outras receitas financeiras
610
543
TOTAL
18.297
151
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação e deliberação de V.Sªs., o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Ficamos ao inteiro dispor dos senhores
acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São João de Meriti - RJ, 08 de março de 2021.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)
Nota
2020
2019
ATIVO
Nota
2020
2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
41.433
38.371
CIRCULANTE
76.767
66.937
Fornecedores
209
353
Financiamentos
1.738
Caixa e equivalentes de caixa
3
62.350
46.194
Impostos e contribuições
2.581
2.755
Créditos
4
10.505
11.532
Impostos e contribuições - parcelamento
12.176
23.076
Impostos a recuperar
5
3.643
8.263
Imposto de renda
2.813
1.995
Estoques
677
Contribuição social
1.182
659
Provisão para férias e outras
1.850
1.801
Valores a receber
6
57
51
Dividendos a pagar
12
16.987
5.890
Outros direitos realizáveis
212
220
Outras contas a pagar
1.897
1.842
NÃO CIRCULANTE
641.544
619.391 NÃO CIRCULANTE
356.164
366.679
Parte relacionada
11
Realizável a longo prazo
21.287
21.774
Financiamentos
18.398
Valores a receber
6
1.115
1.191
Provisão de tributos diferidos
13
91.574
91.635
Impostos a recuperar
5
2.405
3.058
Provisão para passivos contingentes
14
171.533
184.119
Impostos e contribuições - parcelamento
15
71.883
87.521
Depósitos e cauções
17.767
17.525
Indenizações a terceiros
1.028
1.479
Investimentos
602.002
578.887
Outras contas a pagar
1.748
1.914
Em coligadas
7b
122.368
99.278 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
320.714
281.278
Capital social realizado
16a
110.622
110.622
Propriedades para investimento
8
479.634
479.609
Reservas de lucros
16b
57.496
17.112
Imobilizado
9
18.010
18.476
Dividendo adicional proposto
16c
13.282
14.110
Intangível
10
245
254
Ajustes de avaliação patrimonial
16d
139.314
139.434
TOTAL
718.311
686.328 TOTAL
718.311
686.328
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em Reais mil)
Reservas de lucros
DiviAjustes de
Capital
P/ plano de
dendo avaliação Resultasocial
investi- Retenção
adicional patrimodos acurealizado Legal
mento
de lucro
Total
proposto
nial
mulados
Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
110.622
2.616
9.703
12.319
27.574
139.553
- 290.068
Realização por depreciação da reserva de
reavaliação e ajuste de avaliação patrimonial
de imobilizado, líquida da provisão para IR/
CSLL diferidos
(119)
119
Lucro líquido do exercício
24.674
24.674
Reserva legal (nota 16,b)
1.234
1.234
(1.234)
Dividendos a pagar (nota 12)
(5.890)
(5.890)
Deliberação para dividendo proposto (nota 16,c)
- (27.574)
- (27.574)
Dividendo adicional proposto (nota 16,c)
14.110
(14.110)
Reserva para plano de investimento (nota 16, d)
3.559
3.559
(3.559)
110.622
3.850
13.262
17.112
14.110
139.434
- 281.278
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Realização por depreciação da reserva de
reavaliação e ajuste de avaliação patrimonial
de imobilizado, líquida da provisão para IR/
CSLL diferidos
(120)
120
Dividendo adicional proposto transferido para
o circulante
- (14.110)
- (14.110)
Lucro líquido do exercício
70.264
70.264
Reserva legal (nota 16,b.1)
3.513
3.513
(3.513)
Dividendos a pagar (nota 12)
(16.718) (16.718)
Deliberação para dividendo proposto (nota 16,c)
13.282
(13.282)
Reserva para plano de investimento (nota 16, b.2)
19.195
19.195
(19.195)
Retenção de lucros (nota 16, b3)
17.676
17.676
(17.676)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
110.622
7.363
32.457
17.676
57.496
13.282
139.314
- 320.714
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em Reais mil, exceto quantidade de ações)
1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e de
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas recuperação econômica, fixado por espécie de bens. h) Outros ativos e pasno Brasil, em conformidade com as Leis nºs 6.404/76 e 11.638/07 e pronun- sivos circulantes e não circulantes - Os direitos realizáveis e as obrigações
ciamentos técnicos de órgãos regulamentadores. Essas demonstrações exigíveis até 12 meses subsequentes à data do balanço estão classificados como
financeiras foram aprovadas pela Diretoria para divulgação em 01 de março ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os ativos e passivos circulantes e
de 2021. 2. Procedimentos Contábeis: Dentre os principais procedimentos não circulantes são demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade,
adotados para a preparação das demonstrações financeiras, ressaltamos: a) respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os rendiProvisão para créditos de liquidação duvidosa - É estimada com base em mentos e encargos auferidos ou incorridos, quando aplicável, reconhecidos em
análise dos níveis atuais de inadimplência dos devedores, com o objetivo de base pro rata temporis. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa:
absorver eventuais perdas na realização dos créditos a receber de clientes, e Descrição
2020
2019
está constituída em montante considerado suficiente pela Administração da Caixa e bancos
111
134
Companhia. b) Estoques - Os estoques, constituídos basicamente por café Aplicações de liquidez imediata
62.239 46.060
e embalagens, estão avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não TOTAL
62.350 46.194
superam o valor de mercado. c) Ajuste a valor presente de ativos - Os ativos 4. Créditos:
monetários não circulantes e os circulantes, quando o efeito é considerado Descrição
2020
2019
relevante em relação às demonstrações financeiras, são ajustados ao seu valor Títulos em cobrança
406 1.102
presente. O ajuste a valor presente foi calculado levando em consideração os Provisão para perdas
(28)
(20)
fluxos de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou implícita. Aluguéis a receber
9.918 10.088
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas associadas a esses ativos são Outros
209
362
descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime TOTAL
10.505 11.532
de competência de exercícios. d) Investimentos - Está demonstrado ao custo 5. Impostos a Recuperar:
de aquisição, ajustado por avaliação pelo método de equivalência patrimonial
2020
2019
quanto à participação em coligadas. e) Propriedades para investimento - As Circulante
propriedades para investimento, são representadas por terrenos e edificações PIS e COFINS a compensar - inconstitucionalidade do artigo
para locação, mantidos para auferir rendimento de aluguel, e que o valor justo de 3º, § 1º da Lei 9.718/98 - decisão judicial
- 5.868
propriedades para investimento deve refletir os lucros de rendas provenientes Outros impostos a compensar
- 2.395
desses aluguéis. Em 2013, todas as propriedades para investimento, foram PIS - Lei 12.865/2013 - código 3835
3.643
avaliadas a valor justo em R$ 462.999. No ano de 2020 a Administração não TOTAL
3.643 8.263
identificou valorização em suas propriedades. f) Imobilizado - Está demonstrado Não Circulante
ao custo de aquisição, acrescido de reavaliação, e reduzido por depreciações IRPJ e CSLL a compensar
2
acumuladas, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, calculadas IRRF a compensar
2.405 3.056
pelo método linear com base nas seguintes taxas ao ano: edificações 3,57% a TOTAL
2.405 3.058
4,35%; móveis, máquinas e instalações 10%; veículos 20%; e computadores e 6. Valores a Receber:
periféricos 20%. Em 2013 a Administração, considerando o item 12 do ICPC-10,
2020 2019
optou por atribuir um valor justo aos imóveis onde estão situados o escritório Circulante
central e a torrefação de café de uso da Companhia. O valor justo de mercado foi Ressarcimento de despesas
57
51
definido por peritos especializados e independentes e avaliados em R$19.300. TOTAL
57
51
Para os exercícios de 2019 e 2020, a Administração da Companhia, manteve Não Circulante
os mesmos valores estabelecidos nos exercícios anteriores, entendendo não Gerdau Aços Longos
1.115 1.052
ter identificado valorização dos imóveis. g) Intangível - Está demonstrado ao Adiant. Futuro Aumento de Capital em Pallazo
139
custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de TOTAL
1.115 1.191
1995, ajustado por amortizações acumuladas, quando aplicável, calculadas
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21. Instrumentos Financeiros: A Companhia participa de operações que envolvem instrumentos financeiros, todos
Limites máximos de indenização
Tipo de seguro Cobertura
em 31 de dezembro de 2020
registrados em contas patrimoniais que se destinam a atender as suas necessidades de gerenciamento de capital circuResponsabilidalante líquido. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias e estabelecimentos de sistemas
de civil geral
Operações - estabelecimentos comerciais e industriais
5.000
de controles internos. Os instrumentos financeiros registrados contabilmente encontram-se a valor de mercado. 22.
Responsabilidade civil do empregador
5.000
Cobertura de Seguros: Os bens, interesses e responsabilidades estão segurados pelos seguintes valores:
Danos morais - empregador
200
Limites máximos de indenização
Despesas de defesa em juízo civil
100
em 31 de dezembro de 2020
Tipo de seguro Cobertura
Riscos contingentes de veículos terrestres motorizados
200
Bens/interesses Incêndio, raio, explosão/implosão
29.863
Prejuízos financeiros e/ou perdas financeiras
100
Danos elétricos - curto circuito
300
Danos morais - estabelecimentos comerciais e industriais
200
Vidros/anunc/letreiros/antenas/espelhos/mármores
100 23. Contingências: A Administração da Companhia, consubstanciada na opinião dos assessores legais, entende que
Desmoronamento/tremor de terra
300 não há contingências passíveis de provisionamento. As declarações de rendimentos da Companhia estão sujeitas
Tumultos/greves/lockout
300 à revisão e à eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante o prazo de cinco anos. Outros
Alagamento/inundação
300 impostos, taxas e contribuições estão também sujeitas a essas condições, conforme legislação aplicável. Como a
Vendaval até fumaça, exceto bens ar livre
400 legislação é frequentemente sujeita a interpretações, não é possível assegurar a aprovação final desses impostos e
contribuições. 24. COVID 19: Confirmamos que em relação a pandemia do COVID 19, que afeta o mundo desde o início
Recomposição de registros e documentos
5 de 2020, amplamente divulgado pelos órgãos de saúde e também pela mídia, além dos procedimentos legais previstos
Equipamentos eletrônicos
400 na legislação brasileira, durante o exercício de 2020, a Companhia não sofreu nenhum fato relevante nas suas operações
Quebra de máquinas
200 que pudesse vir a comprometer a operação normal dos seus negócios. A Administração da Companhia avalia de forma
Tumultos/greves/lockout - atos dolosos
300 constante o impacto do surto nas operações e nas posições patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo
Fidelidade - modalidade aberta
50 de implementar, caso necessário, medidas apropriadas para mitigar os impactos identificados em suas operações e
Vazamento tanques e ruptura de tubulações
200 consequentemente nas demonstrações financeiras.
DIRETORIA
Arthur Antonio Sendas Filho - Diretor Presidente
Newton Henriques Furtado - Diretor Vice-Presidente
Rufino de Almeida Pizarro Neto - Diretor
Deodato Doriel da Conceição Maia
Nelson Antonio Sendas - Diretor Vice-Presidente
Nildo Pires Alves - Diretor
Genivalda Albuquerque de Paula - Diretora
Contador – CRC-RJ 50.714/O-4
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
Ilmos. Srs. Administradores e Acionistas da SENDAS S/A São João de Meriti – RJ. Opinião com ressalva: Examinamos operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
as demonstrações financeiras da SENDAS S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos que possam advir do assunto descrito na elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SENDAS S/A em 31 de dezembro estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: As demonstrações financeiras da coligada realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
Lahig Holding S.A., utilizadas para fins de avaliação patrimonial do investimento não estavam auditadas por auditores relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
independentes. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
com ressalva. Ênfase: Conforme descrito na nota explicativa nº 16 b.2, a Administração da Companhia decidiu pela opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
constituição de Reserva para Plano de Investimento no montante de R$ 19.195 mil. Considerando que esta destinação que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
não está prevista no estatuto da Companhia a sua efetivação depende de aprovação da Assembleia Geral Ordinária. intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
Outros assuntos: Auditoria do período anterior - Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
2019, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados, conforme relatório emitido em 10/ controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
mar./20 contendo opinião com ressalva sobre o mesmo assunto mencionado na seção Base para opinião com ressalva. estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor - A Administração administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este demonstrações• financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, bem
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações como das constatações de auditoria, inclusive sobre controles internos, que foram esclarecidos durante nossos trabalhos.
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Rio de Janeiro, 19 de março de 2021.
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
AudiLink & Cia. Auditores - CRC/RS-003688/O-2 F-RJ.
Luciano Soria - Contador CRC/RJ 068886/O-9

Energy Platform - EnP Participações S.A.
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020 - Em R$ 1
Nota 31/12/2019 31/12/2020
Ativo
Circulante
5.883.180 1.414.603
Disponibilidades
3
5.619.244 1.392.796
Contas a Receber de Clientes
4
135.930
0
Adiantamentos A Fornecedores
5
506
553
Tributos Recuperáveis
6
59.788
3.193
Despesas Antecipadas
7
67.712
18.061
Não Circulante
18.677.416
44.354
Realizável a Longo Prazo
Créditos
2.2.3
93.207
33.607
Total do Realizável a Longo Prazo
93.207
33.607
Investimentos
18.539.744
0
Participações em Outras Empresas
8
18.539.744
0
Imobilizado
2.2.5
51.109
11.139
Depreciação Acumulada
2.2.5
-6.644
-392
Total do Imobilizado
44.465
10.747
Total do Ativo
24.560.597 1.458.957
Passivo
Nota
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
235.713
125.041
Fornecedores
9
24.350
97.237
Salários e Encargos Sociais
10
205.442
20.566
Impostos e Contribuições Sociais
11
5.921
7.238
Não Circulante
2.878.621
0
Dividendos Distribuídos
12.2
2.878.621
0
Patrimônio Líquido
12
21.446.262 1.333.916
Capital Social
Capital Nacional
12.810.400 2.005.200
Resultado do Exercício
0
-671.284
Reserva de Lucros
12.2
8.635.862
0
24.560.597 1.458.957
Total do Passivo + Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
1. Contexto Operacional: A Energy Platform – EnP Participações S.A. foi constituída em 31/07/2019 como sociedade por ações de capital fechado. A forma
de tributação da empresa é lucro real anual. A empresa tem como objetivo: a)
Participação no capital social de outras sociedades; b) Prestação de Serviços
de Consultoria; 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis
- As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
a Lei das Sociedades por ações, incluindo as alterações promovidas pela Lei
11.637/07 e pela Lei 11.941/09, assim como as Resoluções do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) com exceção do teste de recuperabilidade do ativo imobilizado
pela empresa considerar o valor irrelevante. 2.2. Principais práticas contábeis
adotadas: 2.2.1 Receitas e despesas - As receitas e despesas foram contabilizadas segundo o princípio de competência de exercícios. 2.2.2. Disponibilidades - Incluem depósitos bancários, investimentos temporários de curto prazo de
liquidez imediata, registrados pelos seus valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de
mercado ou de realização conforme Nota Explicativa nº 3. 2.2.3 Realizável a
Longo Prazo - Incluem créditos de longo prazo registrados ao custo histórico
conforme nota explicativa 8.1. 2.2.4 Investimentos - Incluem investimentos registrados ao custo histórico e avaliados pelo método de equivalência patrimonial,
conforme Nota Explicativa nº 8.2. 2.2.5. Imobilizado - Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada que é calculada pela
vida útil às taxas mencionadas e demonstradas a seguir: A empresa avaliou,
conforme os itens 27.7 e 27.8 da NBC TG 1000, as fontes internas e externas
mínimas de informação e não identificou fatores conjunturais que levassem a
redução do valor recuperável dos ativos uma vez que a empresa foi estabelecida
no ano anterior. Desta forma, não procedeu com a elaboração do teste de redução ao valor recuperável dos itens do ativo imobilizado, também por considerar o
valor irrelevante em relação ao custo/benefício para a execução. 2.2.6. Contas
a Receber de Clientes - Estão apresentadas pelo valor original e demonstrados
na Nota Explicativa nº 4. 2.2.7. Adiantamentos a fornecedores - Os valores
registrados no grupo adiantamento foram antecipações de benefícios a funcionários s registrados no seu valor original e serão baixados no mês seguinte do
ano subsequente, conforme Nota Explicativa nº 5. 2.2.8. Tributos a compensar
e recuperar - São créditos de tributos registrados a seu valor original na qual
são conciliados periodicamente conforme Nota Explicativa nº 6. 2.2.9. Despesas Antecipadas - Estão apresentados pelo valor original e demonstrados na
Nota Explicativa nº 7. 2.2.10. Passivos circulantes - Demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço conforme Notas Explicativas nº 9 a 11. 2.2.11. Moeda Funcional - A moeda funcional utilizada pela entidade é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação
das demonstrações contábeis onde os valores são expressos em reais. 2.2.12.
Eventos Subsequentes - A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da empresa. 2.2.13. Seguros - A empresa não possui
cobertura de seguros contratados. 3. Disponibilidades:
2020
2019
Caixa
1.137
0
Bancos contas movimento
0
5.792
Aplicações de liquidez imediata
5.618.107
1.387.004
Totais
5.619.244
1.392.796
4. Contas a Receber de Clientes:
2020
2019
Método Potencial
68.950
0
Vix Logística
39.400
0
Energisa
27.580
0
Totais
135.930
0
5. Adiantamentos Fornecedores:
2020
2019

CNPJ nº 34.562.523/0001-43
Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 /12/2020 - Em R$ 1
31/12/2020 31/12/2019
Receita Operacional Bruta
514.400
0
Receita de Serviços
514.400
0
Deduções
-73.302
0
ISS
-25.720
0
PIS s/ Faturamento
-8.488
0
Cofins s/ Faturamento
-39.094
0
Receita Operacional Líquida
13
441.098
0
Custos de Operação
-228.119
0
Custos dos Serviços
14
-228.119
0
Lucro Operacional Bruto
212.979
0
Despesas Operacionais
15 -4.366.142 -681.146
Pessoal
-1.448.028
-63.389
Serviços de Terceiros
-2.306.452 -534.432
Depreciações
-6.251
-392
Aluguéis
-469.318
-21.780
Outras - Despesas Diversas
-115.109
-55.991
Tributos e Contribuições e Subvenções
-19.122
-5.162
Marketing
-1.862
0
Outras Receitas/Despesas Operacionais
16 -497.170
0
Resultados Negativos em Participações Societárias
-497.436
0
Recuperação de Despesas - Períodos Anteriores
266
0
Resultado Antes do Resultado Financeiro e Tributos
-4.650.333 -681.146
Resultado Financeiro
17
128.860
9.863
Despesas Financeiras
-2.447
-63
Receitas Financeiras
131.306
9.926
Resultado Antes do IR e CSLL
-4.521.473 -671.283
Lucro Líquido do Exercício
-4.521.473 -671.283
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Demonstração do Resultado Abrangente (CPC 26 R1) em 31/12/2020 - Em R$ 1
31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício
-4.521.473 -671.283
Resultado Abrangente de Empresas Investidas Reconhecidos pelo MEP
16.707.240
0
Outros Resultados Abrangentes
16.707.240
0
Parcela dos Sócios da Controladora
14.829.346
0
Parcela do Não Controladores
1.877.894
0
Resultado Abrangente Total
12.185.767 -671.283
Parcela dos Sócios da Controladora
10.816.087
0
Parcela dos Não Controladores
1.369.680
0
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Adiantamentos vale refeição para funcionário
499
546
Imposto não retido
7
7
Total
506
553
2020
2019
6. Tributos Recuperáveis:
IRRF s/aplicação financeira
17.731
1.435
IRRF s/faturamento
7.716
0
ISS a recuperar
6.259
0
IRPJ 2019
1.435
0
Crédito de Pis não cumulativo
3.331
331
Crédito de Cofins não cumulativo
14.015
1.427
PIS retido Lei 10.833/03
1.000
0
Cofins retido Lei 10.833/03
4.537
0
CSLL retido lei 10.833/03
3.764
0
Totais
59.788
3.193
7. Despesas Antecipadas:
2020
2019
Vale TransporteJan/2020
0
435
Viagens OTC Houston
21.010
823
Aluguel 03 salas Janeiro/2021
46.702
16.803
Totais
67.712
18.061
8. Ativo Não Circulante: 8.1 Realizável A Longo Prazo - refere-se à caução de
locação de três (03) salas comerciais, incluindo mobiliário. 8.2 Investimentos 2020
2019
EnP Ecossistemas
2.329.940
0
Equivalência Patrimonial
16.209.804
0
Totais
18.539.744
0
9. Fornecedores de Bens e Serviços
2020
2019
Fornecedores de bens e materiais de consumo
0
0
Prestadores de serviços a pagar
24.350
97.237
Totais
24.350
97.237
10. Salários e Encargos Sociais: Registra o valor dos encargos sociais a pagar/
recolher e da contribuição a sindicatos a recolher pelos empregados até 31 de
dezembro de cada exercício:
2020
2019
Folha de pagamento
104.421
11.290
FGTS a pagar
567
433
Provisões de Férias e 13º salário
7.667
1.520
Previdência social a pagar/recolher
30.521
3.971
IRRF sobre folha + IRRF de terceiros
62.266
3.352
Totais
205.442
20.566
11. Impostos e Contribuições Sociais: Registra o valor dos tributos a recolher
retidos na fonte e os tributos incidentes sobre o faturamento:
2020
2019
IRRF PJ a recolher (1708)
281
1.400
COFINS/CSLL/PIS a recolher (5952)
1.918
4.338
ISS a pagar
3.400
0
ISS retido de terceiros a recolher
322
1.500
Totais
5.921
7.238
12. Patrimônio Líquido: 12.1. Capital Social - O capital social está totalmente
integralizado e distribuído em um total de 200.000 ações ordinárias. 12.2. Outros
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Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios Findos em 31/12/ 020 - Em R$ 1
Método Indireto
1 Das Atividades Operacionais
31/12/2020 31/12/2019
(+) Lucro Líquido do Exercício
-4.521.473
-671.284
(+) Depreciação
6.251
393
(=) Prejuízo Líquido Ajustado
-4.515.222
-670.891
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante + RLP
Adiantamento a Fornecedores
47
-553
Impostos Recuperáveis
-56.595
-3.193
Contas a Receber de Clientes
-135.930
0
Despesas Antecipadas
-49.651
-18.062
Outros Créditos
-59.600
-33.607
(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante + RLP
-301.729
-55.415
Acréscimo/(Decréscimo)doPassivoCirculante+ELP
Fornecedores
-887
1.237
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias
183.560
27.804
Provisões
-72.000
96.000
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP
110.673
125.041
Total Das Atividades Operacionais
-4.706.278
-601.265
2 Das Atividades de Investimentos
Participação em Outras Empresas
-18.539.744
0
Outros Resultados Abrangentes
16.707.240
0
Aquisição de Imobilizado
-39.969
-11.139
Total das Atividades de Investimentos
-1.872.473
-11.139
3 Das Atividades de Financiamentos
Capital
10.805.200 2.005.200
Total das Atividades de Financiamentos
10.805.200 2.005.200
(1+2+3) Aumento/Redução Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa
4.226.449 1.392.796
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano
1.392.796
0
Variação Ocorrida no Período
4.226.448 1.392.796
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano
5.619.244 1.392.796
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 - Em R$ 1
Outros
Outros Total do
Capital resultados
prejuízos patrimôSocial abrangentes acumulados nio líquido
Saldo em 31/12/2018
0
0
0
0
Subscrição de Capital
2.005.200
0
2.005.200
Prejuízo Líquido do Exercício
-671.283 -671.283
Saldo em 31/12/2019
2.005.200
-671.283 1.333.917
Aumento Capital
10.805.200
0
0 10.805.200
Resultado Abrangente
de Empresas Investidas
Reconhecidos pelo MEP
0 16.707.240
0 16.707.240
Prejuízo Líquido do Exercício
0
0 -4.521.473 -4.521.473
Saldo em 31/12/2020
12.810.400 16.707.240 -5.192.756 24.324.884
As notas explicativas são parte integrante dos demonstrações contábeis.
Resultados Abrangentes - Refere-se ao resultado abrangente da equivalência
patrimonial na empresa EnP Ecossistemas Energéticos Holding S.A.
12.3 Resultado
Resultado do Exercício
-4.521.473
Prejuízos Acumulados
-671.284
Total
-5.192.757
13. Receita Operacional Líquida: Refere-se aos serviços de Consultoria prestados durante o ano deduzidos dos impostos sobre vendas. 14. Custo Dos Serviços Prestados: Refere-se aos gastos com prestadores de serviços diretamente ligados ao faturamento. 15. Despesas Operacionais: 15.1 Despesas com
Pessoal: Referem-se aos gastos com folha de pagamento, pró-labore, encargos
sociais e benefícios aos funcionários. 15.2 Serviços de Terceiros: Referem-se
aos gastos com prestadores de serviços de desenvolvimento de novos negócios,
tecnologia e inovação, suporte técnico e comercial, jurídico, suporte administrativo financeiro e contabilidade, entre outros. 15.3 Depreciações: Refere-se a
despesa relacionada a redução do Ativo Imobilizado. 15.4 Aluguéis: Refere-se
a locação mensal de 03 salas comerciais mobiliadas. 15.5 Outras Despesas Diversas: Referem-se principalmente a gastos com viagens, representações, material de uso e consumo e telefonia. 15.6 Tributos e Contribuições: Refere-se a
Pis e Cofins, taxas de legalização e registro de marcas no INPI. 15.7 Marketing
Refere-se a feiras e eventos. 16. Outras Receitas/Despesas Operacionais: Reversão de despesa do ano anterior e principalmente o resultado negativo referente a equivalência patrimonial na participação societária da empresa EnP Ecossistemas Energéticos (R$ 497.435,96). 17.Resultado Financeiro: Referem-se as
despesas bancárias e receitas de aplicação financeira. 18. Instrumentos Financeiros – Gerenciamento de Riscos: As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da entidade,
particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo e contas
a pagar. Estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações contábeis. 19.
Continuidade Operacional: É de interesse que a Empresa continue a conduzir
o seu negócio em âmbito e em conformidade com as disposições de sua constituição. Efeitos da Pandemia do Coronavírus (COVID19): A pandemia causada
pelo coronavírus, Covid-19, tem exigido a adoção de medidas preventivas para
diminuir o contágio e preservar a saúde e o bem-estar de todos. Para minimizar
os riscos de disseminação da COVID-19 e impactos causados por ela, a empresa adotou o modelo de trabalho home office com sistema de revezamento, uso
intensivo de álcool gel e máscaras por todos os colaboradores, bem como a manutenção de distanciamento social. A empresa entende que eventos econômicos
consequentes da pandemia de COVID-19 possam gerar impactos relativos às
estimativas contábeis e mensuração dos seus ativos e passivos. RJ, 31/12/2020.
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TROPICÁLIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 24.870.139/0001-54

Licenciamento Ambiental: A Cia. obteve todas as Licenças Ambientais necessárias ao início da implantação do Projeto. Conforme destacadas abaixo: • Licença
Prévia (LP), emitida pelo IBAMA no dia 5/12/2017; • Licença de Instalação (LI),
emitida pelo IBAMA no dia 21/06/2018. • Licença de Operação (LO), emitida pelo
IBAMA no dia 12/01/2021. Financiamento: A Tropicália emitiu com o Banco Santander do Brasil S.A. debêntures simples, no valor de R$ 407.000.000,00 (quatrocentos e sete milhões de reais), para captação de recursos no mercado de capitais
local. Os recursos oriundos dessa captação foram suficientes para concluir toda a
construção do empreendimento. • Prazo: 24 anos (até agosto de 2043) • Custo:
IPCA + 5,0921%. • Carência: 36 meses (até agosto de 2022) • Juros apurados
semestralmente ocorrendo o 1° Pagamento em agosto de 2021 • Amortização e
juros exigíveis semestralmente após a carência. Desempenho Econômico – Financeiro: A Cia. adotou a CPC 47/ IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo,
com aplicação inicial da norma na data de 1º/01/2018. Como resultado, a Cia. não
aplicará os requerimentos desse CPC ao exercício comparativo apresentado. A
norma determina ainda que a Cia. só pode contabilizar os efeitos de um contrato com
um cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em
troca dos bens ou serviços que serão transferidos. Abaixo um resumo dos principais
nºs. da Cia.: Balanço Patrimonial Societário: Ativo Circulante: 29.554; Caixa
e equivalentes de caixa: 25; TVM: 25.209; Despesas antecipadas: 409; I.R.R.F.:
3.871; Outros ativos circulantes: 40; Não Circulante: 856.311; Realizável a longo
prazo: Concessão do serviço público (ativo contratual): 855.784; Despesas antecipadas: 340; Outros ativos não circulantes: 45; Imobilizado: 72; Intangível: 70; Total
do Ativo: 885.865; Passivo Circulante: 28.867; Fornecedores: 9.260; Impostos e
contribuições a recolher: 673; Outros passivos circulantes: 569; Dividendos: 17.046;
Encargos da divida: 1.319; Não Circulante: 582.359; Tributos Diferidos: 120.951;
Debêntures: 461.408; Patrimônio líquido: 274.639; Capital social: 58.000; Reserva
Legal: 11.314; Reserva de lucros a realizar: 168.631; Reserva Especial: 36.694;
Total do Passivo e Patrimônio Líquido: 885.865.
Contabilidade Regulatória
2020
2019
Ativo Total
527.262
536.288
Patrimônio Líquido
36.989
63.315
Prejuízo Líquido
(69.019)
(47.552)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2020: Senhores Acionistas, Apresentamos
o Relatório da Administração e as DFs da Tropicália Transmissora de Energia S.A.,
correspondentes ao exercício findo em 31/12/2020, com as respectivas notas explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes em cumprimento às disposições
legais e estatutárias. Histórico: Em 28/10/2016, o Consórcio CP II, constituído pela
N.A.S.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (“N.A.S.S.P.E”) e BTG Pactual Holding Internacional S.A. (“BTG Internacional”) – ambas sociedades detidas
majoritariamente pelo BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual), foi vencedor do Lote 1 da
2ª Etapa do Leilão de Transmissão nº 013/2015 da Agência Nacional de Energia
Elétrica (“ANEEL”). Com o propósito único e exclusivo de construir, implantar, operar
e manter as instalações do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica da
Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, composto pela Linha de Transmissão
de 500 kV entre as Subestações Sapeaçu e Poções III, com 245 km de extensão,
foi constituída a SPE Tropicália Transmissora de Energia (“Tropicália”). A Linha de
Transmissão em 500 kV entre as Subestações Sapeaçu e Poções III está integralmente localizada no Estado da Bahia e tem como objetivo atender à expansão do
Sistema Interligado Nacional – SIN. A nova Linha deverá aumentar a capacidade de
transmissão de energia da interligação Nordeste-Sudeste, permitindo o adequado
escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração, predominantemente
parques eólicos, previstos para serem implantados no Nordeste, mitigando o risco
de déficit de energia elétrica da região Sudeste do país. O Contrato de Concessão nº
01/2017-ANEEL, que regula a concessão do serviço público de transmissão do lote
1 do Edital da 2ª Etapa do Leilão 013/2015 – ANEEL, foi assinado em 10/02/2017
e permanecerá em vigor por 30 anos, ou seja, até fevereiro de 2047. O Empreendimento: O Contrato de Concessão assinado pela Tropicália tem como data limite
para entrada em operação comercial do empreendimento fevereiro de 2022. Para
a construção do empreendimento estima-se um investimento da ordem de R$ 400
milhões. Em 21/09/2017, foi publicado no DOU o Ato Declaratório Executivo nº 146,
concedendo a sociedade a habilitação para operar no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI). Por meio da portaria nº 310
de 23/10/2017, do Ministério de Minas e Energia, a Sociedade teve seu Projeto de
Energia Elétrica enquadrado como prioritário, o que reforça a sua importância para
o Sistema Interligado Nacional (SIN). O Estado da Bahia concedeu por meio da Resolução nº 16/2018, o PROBAHIA – Programa de Promoção do Desenvolvimento da
Bahia, o benefício consiste em redução de 40% do ICMS nas entradas decorrentes
de aquisições interestaduais relativamente ao diferencial de alíquota, publicada em

DOU em 19/06/2018. Em 27/09/2018, foi aprovado pelo MME, através da Portaria
214, o enquadramento da Cia. como projeto prioritário para o Reforço em Instalação
de Transmissão de Energia Elétrica (SAPEAÇU). Em 17/12/2018, foi publicado no
DOU, o Ato Declaratório Executivo nº 205, concedendo a Cia. a habilitação para
operar no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura
(REIDI), para Reforço em Instalação de Transmissão de Energia Elétrica (SAPEAÇU). Para o desenvolvimento do projeto, foi firmado o contrato de Construção da
Linha de Transmissão com a SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., o
contrato de fornecimento de cabos com a Alubar Metais e Cabos S.A. e o contrato
de Construção das entradas de linha nas Subestações com a Siemens Ltda. Tais
contratos definem como sendo de responsabilidade integral das contratadas todo
o processo de engenharia, compra de equipamentos/materiais e construção do
empreendimento. Os contratos contam com as garantias usualmente utilizadas
neste tipo de contratação para assegurar que o empreendimento seja concluído no
prazo e no custo acordado. Para atuar na área fundiária, foi contratada a Empresa
de Cadastramento Avaliações e Regularizações Imobiliárias Ltda. – Ecari e para as
atividades de meio ambiente foi contratada a Dossel Ambiental Ltda. Para auxiliar
na gestão do projeto, a Laureano & Meirelles Engenharia Ltda. – LM Engenharia, foi
contratada para exercer as atividades de Engenharia do Proprietário. Em dezembro
de 2020, foi integralmente concluída a obra de implantação da Linha de Transmissão de 500 kV entre as Subestações Sapeaçu e Poções III, ficando pronta para
iniciar suas atividades operacionais, aguardando apenas a emissão da Licença de
Operação pelo IBAMA, o que ocorreu em 12/01/2021.
Localização

Balanços patrimoniais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
TVM
Despesas antecipadas
Imposto de renda retido na fonte
Outros ativos

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido
Reserva de lucros
Reserva de
Reserva de
Lucro ou
Capital Reserva de capital a inte- Reserva
Lucros a
Reserva
Prejuízos
Nota social
capital
gralizar
Legal
realizar
Especial
acumulados
Total
Em 31/12/2018
9 10.101
90.900
(5.000)
1.503
28.834
- 126.338
Integralização do capital social
85.899
(85.899)
Lucro líquido do exercicio
124.434 124.434
Constituição de reservas
6.222
88.659
(94.881)
Dividendos mínimo obrigatório
(29.553) (29.553)
Constituição de reserva
7.141
7.141
Em 31/12/2019
9 96.000
5.001
(5.000)
7.725
117.493
7.141
- 228.360
Redução do capital social
(38.000)
- (38.000)
Lucro líquido do exercicio
71.772
71.772
Constituição de reservas
(5.001)
5.000
3.589
51.138
29.553
(54.726)
29.553
Dividendos mínimo obrigatório
(17.046) (17.046)
Em 31/12/2020
58.000
11.314
168.631
36.694
- 274.639
mento Avaliações e Regularizações Imobiliárias Ltda.–Ecari e para as atividades neração baseada no valor justo dos ativos administrados ou nos fluxos de caixa
de meio ambiente foi contratada a Dossel Ambiental Ltda. Para auxiliar na gestão contratuais coletados; e Para os fins desta avaliação, “principal” é definido como o
do projeto, a Laureano & Meirelles Engenharia Ltda.–LM Engenharia, foi contratada valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial; juros são definidos como
para exercer as atividades de Engenharia do Proprietário. A Cia. já possui os Con- a contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado
trato de Compartilhamento de Instalação (CCIs) necessários: Para a SE SAPEAÇU, ao valor do principal em aberto durante um determinado período de tempo e por
foi assinado em 30/05/17 contrato com TAESA–Transmissora Aliança de Energia outros riscos e custos básicos de empréstimos (exemplo: risco de liquidez e custos
Elétrica S.A, e SE POÇÕES foi assinado CCI com EDTE–Empresa Diamantina de administrativos), assim como uma margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de
Transmissão de Energia S.A em 31/10/18. Em 24/04/2020 a Cia. assinou contrato caixa contratuais são apenas pagamentos de principal e juros, a Cia. considera os
com empresa Cotesa Engenharia LTDA, os serviços de operação e manutenção termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo financeiro contém
que serão executados em 2 períodos distintos, compostos pela seguintes fases: um termo contratual que pode alterar o prazo ou o valor dos fluxos de caixa contra• Período de pré-operação: − Fase de mobilização: terá início a partir do dia útil tuais de forma que ele não atenda a essa condição. (ii) Passivos financeiros: Os
subsequente à da emissão da ordem de serviço e pode se estender por até 90 passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou
(noventa) dias; − Fase de acompanhamento do comissionamento: terá início con- VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como mantido
comitantemente com o início do comissionamento e se conclui com o final do mes- para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal no
mo. • Período de operação comercial: correspondente ao período que se inicia após momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensua emissão do Termo de Liberação de Provisória (“TLP”) pelo ONS, com duração de rados pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa
60 (sessenta) meses, contados a partir do TLP. A concessionária será remunerada de juros, são reconhecidos no resultado. Outros passivos financeiros são subsepela Receita Anual Permitida (RAP) ofertada no processo licitatório, regulada pelas quentemente mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva
cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão–CPST assinado de juros. Despesas com juros e ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no
com o Operador Nacional do Sistema–ONS. A receita contratada na data do Leilão resultado. A Cia. não reconhece um passivo financeiro quando suas obrigações
(R$ 76,7 milhões–base jul/16) será reajustada anualmente pelo IPCA, e sofrerá três contratuais são baixadas ou canceladas ou expiram. No não reconhecimento de
revisões, previstas para o 5º, 10º e 15º ano da concessão. Ademais, esta é uma um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação
remuneração por disponibilidade, independentemente da quantidade de energia paga (incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumitransmitida no período, que passará a ser recebida quando da entrada em operação dos) é reconhecida no resultado. 1.6.2 Contrato de concessão de serviços públicomercial reconhecida pelo ONS e autorizada pela Aneel. A Agência Nacional de cos–Ativo contratual: Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de EnerEnergia Elétrica–ANEEL, em 21/08/2018, através da Resolução n 7252, autoriza a gia Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente–Outorgante) e a
Tropicália, a implantar Reforços em instalação de transmissão em SAPEAÇU, sob TROPICÁLIA regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmissão
sua responsabilidade e estabelece R$ 1,3 milhões (base jul/17) como Receita Anu- pela Cia.. De acordo com o contrato de concessão, a Cia. é responsável por transal Permitida (“RAP”), que será reajustada anualmente pelo IPCA. 1.1 Impactos do portar a energia dos centros de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir
COVID 19: 1.1.1 Contexto Geral: Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saú- essa responsabilidade, a Cia. possui como obrigação de desempenho construir,
de (“OMS”) declarou o surto de Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia. A manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essa obrigação de
imensa maioria dos governos, nos cinco continentes, passou a adotar medidas desempenho, a Cia. mantém sua infraestrutura de transmissão disponível para os
restritivas para conter a disseminação do vírus, que têm potencial para afetar signi- usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada Receita Anual
ficativamente a economia global, tendo em vista a interrupção ou desaceleração da Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebicadeia de suprimentos e o aumento significativo da incerteza econômica, conside- mentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão.
rando o aumento na volatilidade dos preços dos ativos, das taxas de câmbio e a Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização do Poder
queda das taxas de juros de longo prazo. As principais economias do Mundo e os Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato
principais blocos econômicos vêm estudando pacotes de estímulos econômicos de concessão. Com a entrada em vigor em 1º/01/2018 do CPC 47 / IFRS 15, o diexpressivos para superar a potencial recessão econômica que estas medidas de reito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrimitigação da propagação do COVID -19 possam provocar. No Brasil, os Poderes gações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram a Cia.
Executivo e Legislativo da União publicaram diversos atos normativos para prevenir nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um
e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia, “Concessão do serviço público (ativo contratual)”. As receitas relativas à infraestrucom destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que de- tura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: (i) Reconhecimenclara o estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também to de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao invespublicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de pes- timento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as
soas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investimentos projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante
emergenciais na área da saúde. Medidas de assistência governamental: Diante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas
do cenário descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e finan- imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente
ceiro foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, a Receita de Construção, a Cia. utilizou um modelo que apura o custo de financiar
com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor presente líquicontudo, a Cia. não adotou nenhuma medida de assistência governamental. do da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do
1.1.2 Impacto nas DFs: Considerando o estágio da disseminação do surto de projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco
COVID-19, a Cia. revisou seu planejamento estratégico e adotou as seguintes de crédito do cliente e prazo de financiamento. Reconhecimento da receita de
medidas: • adiamento de todas as atividades de manutenção não essenciais, des- operação e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumde que não comprometam a segurança operacional; • monitoramento contínuo de prir obrigações de performance de operação e manutenção previstas em contrato
nossos colaboradores e de seus familiares; • substituição das reuniões físicas por de concessão, após o término da fase de construção. Reconhecimento de receita
videoconferências e audioconferências; • campanhas internas de conscientização de remuneração sobre o ativo contratual reconhecido, registra-se também uma
e orientações de higienização e lavagem frequente das mãos, cuidados ao tossir e receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica
espirrar e evitar aglomerações; • reforço na limpeza e higienização dos ambientes Remuneração do ativo contratual, utilizando a taxa de desconto definida no início
da usina e escritório; • fornecimento de álcool em gel de bolso, máscaras e luvas de cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão
para todos os colaboradores; • fixação de dispenser de álcool em gel em pontos é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (ii) Parte através de valores
estratégicos da usina e do escritório administrativo; • fixação de mensagens em a receber garantidos pelo poder concedente relativa à Remuneração Anual Permilocais visíveis aos colaboradores sobre os cuidados de prevenção sobre o Corona- tida (RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são detervírus; Os impactos do COVID-19 foram baseados nas melhores estimativas da minados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico–ONS conforme contrato e receAdministração e estão limitados aos últimos dias de dezembro. Resumo das prin- bidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de
cipais políticas contábeis: As DFs da Cia. foram preparadas e estão sendo apre- transmissão disponibilizada. Parte como indenização dos bens reversíveis no final
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun- do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), em quem ele delegar essa tarefa. 1.6.3 Ajuste a valor presente de ativos e passivos:
consonância com a lei das S.A. e evidenciam todas as informações relevantes Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente
próprias das DFs, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de
pela administração na sua gestão. A emissão das DFs foi autorizada pela Diretoria ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se
em 01/03/2021. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das DFs considerado relevante em relação às DFs tomadas em conjunto. Para fins de regisestão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos tro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em
períodos apresentados. 1.2 Base de preparação: A preparação de DFs requer o consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas
por parte da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis. e na melhor estimativa da administração. 1.6.4 Imposto de renda e da ContribuiAquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior comple- ção social: O I.R. e a C.S. do exercício corrente e diferido são calculados com base
xidade, bem como áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável para
as DFs, estão divulgadas na Nota 2.4. 1.3 Moeda funcional e moeda de apresen- I.R. e 9% sobre o lucro tributável para C.S. sobre o lucro líquido. A Cia. possui como
tação: Estas DFs estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Cia.. regime de apuração o lucro real por estimativa. A despesa com I.R. e C.S. compreTodos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando ende os impostos de renda e C.S. correntes e diferidos. O imposto corrente e o
indicado de outra forma. 1.4 Base de mensuração: As DFs foram preparadas imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados
utilizando como base o custo histórico, exceto por determinados instrumentos fi- à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio línanceiros mensurados pelos seus valores justos quando requerido nas normas. A quido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de I.R. e C.S. corrente:
classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (depen- A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre a
dendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota receita operacional, aplicando alíquota de I.R. e contrição social. O montante dos
4.4 de Avaliação dos Instrumentos Financeiros. 1.5 Uso de estimativas e julga- impostos correntes a pagar é reconhecido no balanço patrimonial como passivo
mentos: Na preparação destas DFs, a Administração utilizou julgamentos e esti- fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou
mativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Cia. e os valores repor- recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é
tados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os
dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas continuamente. As ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Item significativo forem atendidos. (ii) Despesas de I.R. e C.S. diferido: O IRPJ e a CSLL diferidos
sujeito a essa estimativa e premissa incluem: (i) critério de apuração e remuneração são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das DFs
do ativo contratual; vide nota explicativa nº 2.5.2 1.6 Principais políticas contábeis: e as correspondentes bases fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correnAs políticas contábeis adotadas pela Cia. estão descritas a seguir: 1.6.1 Instrumen- tes. A probabilidade de recuperação destes saldos é revisada no fim de cada exertos financeiros: A Cia. classifica seus ativos e passivos financeiros, no reconheci- cício e, quando não for mais provável que bases tributáveis futuras estejam dispomento inicial, de acordo com as seguintes categorias: (i) Ativos financeiros: Os níveis e permitam a recuperação total ou parcial destes impostos, o saldo do ativo
ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, TVM, e outros itens finan- é reduzido ao montante que se espera recuperar. 1.6.5 Contas a pagar aos forneceiros, além de outros créditos realizáveis por caixa. Todos os ativos financeiros cedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou
são reconhecidos na data da negociação quando a entidade se tornar parte das serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios,
disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro, que não possua um sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no perícomponente de financiamento significativo, é inicialmente mensurado pelo Valor odo de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais
Justo por meio do Resultado (VJR) acrescido, para um item que não é Valor Justo longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
por meio do Resultado (VJR), dos custos de transação que são diretamente atribu- circulante. São, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente,
íveis à sua aquisição ou emissão. Um recebível sem um componente de financia- mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
mento significativo é inicialmente mensurado pelo preço da transação. A Cia. não Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente.
reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 1.6.6 Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação
ativo expiram, ou quando a Cia. transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é procaixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancial- vável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferi- estimativa confiável do valor possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda
dos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Cia. em tais ativos finan- inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
ceiros transferidos, é reconhecida como um ativo separado. Classificação e disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamensuração subsequente: A Cia. faz uma avaliação do objetivo do modelo de mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
negócios no qual um ativo financeiro é mantido em um nível de portfólio, porque revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
isso reflete melhor a forma como o negócio é gerenciado e as informações são prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adifornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: • as políticas e cionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
objetivos declarados para o portfólio e o funcionamento dessas políticas na prática. 1.6.7 Demais ativos e passivos: São demonstrados por valores conhecidos ou
Isso inclui se a estratégia da Administração se concentra em ganhar receita de juros calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos
contratuais, mantendo um perfil de taxa de juros específico, combinando a duração (encargos) auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão classificados no
dos ativos financeiros com a duração de quaisquer passivos relacionados ou saídas ativo e passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as
de caixa esperadas ou realizando fluxos de caixa através da venda dos ativos; obrigações vencíveis após doze meses. 1.6.8 Dividendos: A distribuição de
• como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Cia.; dividendos aos acionistas da Cia. é reconhecido como um passivo nas DFs ao
os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ativos financeiros final do exercício, com base no Estatuto Social da Cia.. Qualquer valor acima
mantidos dentro desse modelo de negócios) e como esses riscos são gerenciados; do obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos
• como os gestores da empresa são remunerados, como no exemplo: se a remu- acionistas em Assembleia Geral, conforme divulgado na Nota Explicativa N° 9e.

Não circulante
Realizável a longo prazo
Concessão do serviço público (ativo contratual)
Despesas antecipadas
Outros ativos
Imobilizado
Intangível

Nota 31/12/20 31/12/19

3

25
46
25.209 174.164
409
418
3.871
1.940
40
35
29.554 176.603

4

855.784 607.498
340
749
45
45
72
125
70
52
856.311 608.469
885.865 785.072
885.865 785.072
28.867 51.332
6
9.260 20.017
673
813
569
949
8e
17.046 29.553
6
1.319
582.359 505.381
8a 120.951 83.740
5
461.408 421.641
8
274.639 228.359
58.000 96.000
11.314
7.725
168.631 117.493
36.694
7.141
Nota 31/12/20 31/12/19
9
158.696 422.481
9
89.589
42.332
10 (97.213) (259.026)
151.072 205.787
11
(2.851) (3.784)

Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Outros passivos
Dividendos
Encargos da dívida–debêntures
Não circulante
Tributos Diferidos
Debêntures
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva Legal
Reserva de lucros a realizar
Reserva Especial
Demonstrações de resultados
Receita de construção
Remuneração do ativo de concessão
Custo de construção
Lucro bruto
Despesas Operacionais
Resultado operacional antes do resultado
financeiro
148.221 202.003
Receita Financeira
2.288
5.722
Despesas Financeira
(41.544) (19.054)
Resultado financeiro
12 (39.256) (13.332)
Resultado antes do Imposto de renda e da
Contribuição social
108.965 188.671
Imposto de renda e da Contribuição social diferido 7b (37.193) (64.237)
Lucros líquido do exercício
71.772 124.434
Resultado por ação (básico e diluído) – em R$
0,711
1,232
Demonstrações de resultados abrangentes
31/12/20 31/12/19
Lucro líquido do exercício
71.772 124.434
Resultado abrangente total
71.772 124.434
Demonstrações dos fluxos de caixa
31/12/20 31/12/19
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(13.727)
3.595
Lucro líquido do exercício
71.772 124.434
Ajuste
(38.140) (64.789)
Depreciação e Amortização
72
86
Juros e Atualização sobre Debêntures e Financiamentos
41.087 16.478
Remuração de Ativo de Contrato
(151.072) (205.787)
Variações nos ativos e passivos
Despesas antecipadas
417
404
I.R. retido na fonte
(1.931) (1.842)
Outros ativos
(4)
(1)
Fornecedores
(10.758)
6.380
Impostos e contribuições a recolher
(141)
(178)
Impostos diferidos
37.211 64.324
Juros pagos
- (1.837)
Outros passivos
(380)
1.134
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
51.705 (410.681)
Aquisições de ativo financeiro da concessão
(97.213) (259.025)
Aquisições de bens do ativo imobilizado
(37)
(15)
Aplicação em titulos e valores mobiliários
(221.441) (838.377)
Resgate em titulos e valores mobiliários
370.396 686.736
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(38.000) 407.000
Emissão de debêntures
- 407.000
Aquisição de empréstimos
- 116.038
Redução do Capital Social
(38.000)
Amortização de empréstimos
- (116.038)
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(22)
(86)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
46
132
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
25
46
Notas explicativas da administração às DFs Em MR$: 1 Informações gerais:
A Tropicália Transmissora de Energia S.A., (“TROPICÁLIA” ou “Cia.”), com sede
na Cidade do RJ, é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em
15/04/2016. Em 28/10/2016, o Consórcio CP II, foi vencedor do Lote 1 da 2ª Etapa
do Leilão de Transmissão nº 013/2015 da ANEEL. Com o propósito único e exclusivo de construir, implantar, operar e manter as instalações do Serviço Público de
Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional,
composto pela Linha de Transmissão de 500 kV entre as Subestações Sapeaçu e
Poções III, com 245,1 km de extensão, foi utilizada a SPE Tropicália Transmissora
de Energia S.A. A Linha de Transmissão está integralmente localizada no Estado
da Bahia e tem como objetivo atender à expansão do Sistema Interligado Nacional–SIN. A linha atravessa 17 municípios: Sapeaçu, Castro Alves, Conceição do
Almeida, Varzedo, São Miguel das Matas, Amargosa, Laje, Jiquiriçá, Ubaíra, Cravolândia, Itaquara, Jaguaquara, Mutuípe, Jequié, Manoel Vitorino, Boa Nova e
Poções, todos no sul da Bahia. A Linha deverá aumentar a capacidade de transmissão de energia da interligação Nordeste-Sudeste, permitindo o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração, predominantemente
parques eólicos, previstos para serem implantados no Nordeste, mitigando o risco
de déficit de energia elétrica da região Sudeste do país. O Contrato de Concessão
nº 01/2017-ANEEL, que regula a concessão do serviço público de transmissão do
lote 1 do Edital da 2ª Etapa do Leilão 013/2015–ANEEL, foi assinado pela Cia. em
10/02/2017 e permanecerá em vigor por 30 anos, ou seja, até fevereiro de 2047. A
data regulatória para entrada em operação comercial do empreendimento é até
fevereiro de 2022, entretanto o Contrato de Concessão prevê na Cláusula 5ª, oitava subcláusula, que a data de necessidade para o sistema é janeiro de 2017.
Sendo assim, a entrada em operação comercial do empreendimento pode ocorrer
a qualquer momento após essa data. A Cia. em seu plano de negócios estimava a
data agosto/2020 para entrada em operação do empreendimento, contudo com o
impacto do covid-19 houve uma postergação para janeiro de 2021, tendo isso refletido nos contratos EPC necessários a sua construção. Para a construção do
empreendimento estima-se um investimento da ordem de R$ 440 milhões. Em
21/09/2017, foi publicado no DOU o Ato Declaratório Executivo nº 146, concedendo
a Cia. a habilitação para operar no REIDI, tal benefício poderá ser usufruído nas
aquisições realizadas no período de 5 anos contados da data de sua habilitação.
Por meio da portaria nº 310 de 23/10/2017, do MME, a Cia. teve seu Projeto de
Energia Elétrica enquadrado como prioritário, o que reforça a sua importância para
o SIN. O Estado da Bahia concedeu por meio da Resolução nº 16/2018, o PROBAHIA–Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia, o benefício consiste em redução de 40% do ICMS nas entradas decorrentes de aquisições interestaduais relativamente ao diferencial de alíquota, publicada em DOU em 19/06/2018.
Em 27/09/2018, foi aprovado pelo MME, através da Portaria 214, o enquadramento da Cia. como projeto prioritário para o Reforço em Instalação de Transmissão de
Energia Elétrica (SAPEAÇU). Em 17/12/2018, foi publicado no DOU, o Ato Declaratório Executivo nº 205, concedendo a Cia. a habilitação para operar no REIDI,
para Reforço em Instalação de Transmissão de Energia Elétrica (SAPEAÇU), que
poderá ser usufruído por 5 anos da data da habilitação. Atualmente, a Cia. encontra-se em fase pré-operacional, já tendo todas as Licenças Ambientais necessárias a
implantação do Projeto. Todos os contratos necessários a sua implantação já foram
assinados com os fornecedores, e foram constituídos na modalidade “Turn-Key”,
garantindo uma maior previsibilidade e controle dos custos totais de implantação.
Para o desenvolvimento do projeto, foi firmado o contrato de Construção da Linha
de Transmissão com a SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., o contrato
de fornecimento de cabos com a Alubar Metais e Cabos S.A. e o contrato de Construção das entradas de linha nas Subestações com a Siemens Ltda. Tais contratos
definem como sendo de responsabilidade integral das contratadas todo o processo
de engenharia, compra de equipamentos/materiais e construção do empreendimento. Os contratos contam com as garantias usualmente utilizadas neste tipo de
contrato para assegurar que o empreendimento seja concluído no prazo e custo
acordados. Para atuar na área fundiária, foi contratada a Empresa de Cadastra-
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1.7 Mensuração do valor justo: Os valores justos dos investimentos com cotação
pública são baseados nos preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem
mercado ativo ou cotação pública, a Cia. estabelece o valor justo através de técnicas
de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com
terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares,
a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções
que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o
mínimo possível com informações geradas pela Administração da própria Cia.. A
Cia. avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro
ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor
recuperável (impairment). Se houver alguma evidência para os ativos financeiros
disponíveis para venda, a perda cumulativa–mensurada como a diferença entre o
custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por impairment desse
ativo financeiro previamente reconhecido no resultado–é retirada do patrimônio
e reconhecida na demonstração do resultado. 1.8 Novas normas e interpretações não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios
iniciados após 1º/01/2020. A Cia. não adotou essas normas na preparação destas
DFs. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto
significativo nas DFs da Cia.: • Contratos Onerosos (alteração ao CPC 25/IAS 37)
• Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16) •
Classificação do Passivo em circulante ou não circulante (alterações ao CPC 26/IAS
1) • Reforma da taxa de juros de referência (alteração ao CPC48/IFRS 9, CPC 08/
IAS 39 e CPC40/IFRS7 • IFRS 17 Contratos de Seguro. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações
financeiras da Companhia: 2 Gestão de risco financeiro: 2.1 Fatores de risco
financeiro: a. Risco de crédito: A Cia. está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de seu caixa, que é feita com base
nas orientações da administração da Cia.. Tal risco consiste na impossibilidade de
saque ou resgate dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições
financeiras. A exposição máxima ao risco de crédito está representada pelos saldos
de caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020 e 2019. A administração avalia
que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e
títulos são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base
em análise e orientações da administração da Cia. e com instituições financeiras
brasileiras de reconhecida liquidez. No que concerne as contas a receber, a RAP
de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Essa tarifa
resulta do rateio entre os usuários de transmissão de alguns valores específicos;
(i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) os
encargos regulatórios. O ONS delega às geradoras, distribuidoras, consumidores
livres, exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, deste modo o risco de
crédito é baixo. b. Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela
Cia., sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar
as exigências de liquidez e caixa suficiente para atendimento às necessidades de
implantação do negócio. c. Valorização dos instrumentos financeiros: A Cia.
opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades,
incluindo aplicações financeiras, TVM e contas a pagar a fornecedores. Os valores
registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em
sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores
contábeis aproximam-se dos valores justos. Os principais instrumentos financeiros
ativos e passivos da Cia., em 31/12/2020 e 2019 estão descritos a seguir, bem como
os critérios para sua valorização/avaliação: (i) Caixa e equivalentes de caixa, TVM,
outros ativos e fornecedores: Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização. (ii) Instrumentos financeiros derivativos: A Cia. possuia dois instrumentos de
operação de termos de moedas, que foram liquidados em março de 2019. 1. NDF
16L00207079–USD 2,9 milhões–Vencimento: 01/03/19–Tx 4,081000- Resultado
Líquido de R$ (993) mil 2.2 Gestão de capital: Os objetivos da Cia. ao administrar
seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Cia. para
oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além
de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 2.3 Instrumentos
financeiros a valor justo por meio de
31/12/20
resultado
Valor justo por meio
Ativos, conforme balanço patrimonial
do resultado
Total
Caixa e equivalentes de caixa
25
25
TVM
25.209 25.209
25.234 25.234
Passivos, conforme balanço
Outros passivos
patrimonial
financeiros
Total
Debêntures
462.727 462.727
31/12/19
Valor justo
Ativos, conforme balanço patrimonial por meio do resultado Total
Caixa e equivalentes de caixa
46
46
TVM
174.164 174.164
174.210 174.210
Passivos, conforme balanço
Outros passivos
patrimonial
financeiros
Total
Debêntures
421.641 421.641
2.4 Avaliação dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes, TVM são classificados como nível 2 Para determinação do valor de mercado, foram utilizadas
as informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada
situação. Hierarquia do valor justo: Os diferentes níveis mencionados acima foram
definidos como a seguir: • Nível 1–Preços cotados (não ajustados) em mercados
ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2–Inputs, exceto preços cotados,
incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3–Premissas, para o ativo
ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). 2.5 Análise de sensibilidade: O quadro de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, apresenta os riscos que podem gerar efeitos no
resultado da Cia, com cenário mais provável (cenário Atual) 2º avaliação efetuada
pela administração. São demonstrados dois outros cenários, a fim de apresentar
25% (para mais ou para menos) de deterioração na variável de risco considerada,
respectivamente (cenários I e II). A análise de sensibilidade apresentada considera
mudanças com relação a determinado risco, mantendo constante todas as demais
variáveis, associadas a outros riscos, com saldos de 31/12/2020 e 2019.
2020
Cenário
PreEfeito das Contas sobre
Cenário
Atual
Cenário
missas
Resultado
Saldo I 0,75%
2,75% II 4,75%
Caixa e equivalentes de caixa
25
0
1
2
CDI % Titulos e Valores Mobiliários 25.209
189
693
1.197
2,31%
4,52% 6,31%
IPCA
%
Debêntures
462.727 10.689
20.915 29.198
2019
Cenário
Premis- Efeito das Contas sobre
Cenário I Atual Cenário
Saldo 3,94%
sas
Resultado
5,94% II 7,94%
Caixa e equivalentes de caixa
46
2
3
4
CDI % Titulos e Valores Mobiliários 174.164
6.862 10.345 13.829
2,31%
4,31% 6,31%
IPCA % Debêntures
421.641
9.740 18.173 26.606
3 TVM: Circulante
31/12/20 31/12/19
Certificados de depósitos bancários
25.209
128.132
Fundo de investimentos
46.032
25.209
174.164
As aplicações financeiras estão representadas por CDB e Fundo de Investimentos realizadas com instituições que operam no mercado financeiro nacional
e contratadas em condições e taxas normais de mercado, tendo como característica alta liquidez, baixo risco de crédito e remuneração pela variação do CDI.
4 Concessão do serviço público (ativo contratual): A movimentação dos saldos
referente aos ativos contratuais da Cia. está assim apresentada:
2020
2019
Saldo inicial
607.498 142.686
Aquisição de ativo de concessão
97.213 259.026
Receita financeira sobre ativo de concessão
89.589
42.332
Receita de margem de construção
61.484 163.454
Saldo final
855.784 607.498
5 Debêntures: Em julho de 2019 a Cia. assinou um mandato com o Banco Santander do Brasil S/A para coordenar a emissão de debêntures simples, no valor de R$
407.000 mil, em regime de garantia firme de colocação para captação de recursos
no mercado de capitais local. Os recursos oriundos dessa captação serão suficientes para concluir toda a construção do empreendimento. Também foi formalizado
um aditivo ao CPG, assinado em fevereiro/2019, aumentando o valor das fianças
“completion” para R$ 407.000 mil. • Prazo: 24 anos (até agosto de 2043); • Custo:
IPCA + 5,0921%. • Carência: 36 meses (até agosto de 2022) • Juros apurados
semestralmente ocorrendo o 1º Pagamento em agosto de 2021. • Amortização e
juros exigíveis semestralmente após a carência
Taxa anual de juros a.a. 31/12/20
31/12/19
Moeda Nacional
Debêntures
IPCA + 5,0921%
462.727
421.641
Principal
407.000
407.000
Juros
55.727
14.641
Passivo circulante
1.319
Não circulante
461.408
421.641
O montante registrado em principal e juros tem a seguinte composição

Debêntures

CNPJ: 24.870.139/0001-54
31/12/19
Aquisição
Amortização 31/12/20
PrinAtualização Principal Juros Monetária cipal Juros
437.265
22.736
18.350
- 478.351

Debêntures
Custos de captação incorridos na
captação
(15.624)
- (15.624)
Total:
421.641
22.736
18.350
- 462.727
Os vencimentos das parcelas do não circulante são as seguintes: Vencimentos /
2020: 2021: 1.319; 2022: 578; 2023: 2.313; 2024: 3.471; 2025: 3.470; Após 2025:
452.895; Total: 462.727. Vencimentos / 2019: 2021: -; 2022: 509; 2023: 2.035;
2024: 3.053; 2025: 3.052; Após 2025: 412.992; Total: 421.641. Garantias concedidas: • Fiança Bancária para 100% da dívida até completion • Garantias de Projeto:
Ações da SPE + Direitos Creditórios / Emergentes da Concessão. Covenants financeiros: Devido a essa debêntures, a Cia. fica obrigada a cumprir o seguinte índice:
• O índice de cobertura do serviço da dívida de no mínimo 1,20, calculado com a
base no EBTIDA nas DFs regulatórias. Todas as cláusulas restritivas requeridas
estão sendo atendidas.
6 Fornecedores
2020
2019
LMeng Consultoria Projetos Engenharia Ltda
540
Sae Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda
2.347 1.992
Siemens Ltda
6.395 16.902
Outros
518
583
9.260 20.017
7 I.R. e C.S. diferidos: a. Composição do Imposto de renda e da Contribuição
social passivos diferidos
31/12/20 31/12/19
Diferido Ativo
21.032
6.878
Prejuízos fiscais de Imposto de renda
15.434
5.057
Bases negativas de Contribuição social
5.598
1.821
Diferido passivo
141.964
90.618
Imposto de renda diferido
104.385
66.630
Contribuição social diferida
37.579
23.988
Imposto de renda e da Contribuição social diferido
120.932
83.740
Os impostos diferidos passivos foram constituídos, com base nos lançamentos de
composição do ativo contratual da Cia..
a. Efeitos no resultado
31/12/20 31/12/19
Lucro antes do Imposto de renda e da Contribuição social 108.910 188.671
Alíquota nominal combinada do I.R. e da C.S.–%
34%
34%
I.R. e contribuição às alíquotas da legislação
37.029 64.148
Bônus e gratificações
99
78
Outros
46
11
37.174 64.237
Imposto de renda e da Contribuição social–diferido
37.174 64.237
37.174 64.237
8 Patrimônio líquido: c. Capital social: O capital social em 31 de dezembro 2019
era de R$ 96.000, representados por 101.000.500 ações ordinárias sem valor nominal. Em 31/01/2020 ocorreu a redução de capital social em R$ 38.000, passando o
capital social de R$ 96.000 para R$ 58.000 sem o cancelamento de ações, conforme
Ata de aprovação da AGE ocorrida em 28/11/2019. Passando a ser apresentado
da seguinte forma:
2019/ 2020
Quanti- Particidade
pação
de ações
%
Tropicalia Fundo de Investimento em Participações
26.502 45,69
Fundo de Investimento em Participações Development
fund Warehouse
16.193 27,92
BTG Pactual Energia 3 Fundo de Investimento em Participações
9.529 16,43
BTG Pactual Infraestrutura II Energia Fundo de Investimento
5.776
9,96
58.000
100
d. Reserva de Capital: Conforme Ata da AGE realizada no dia 11/01/2019, foi deliberado o montante de R$ 85.899 para integralização de capital. Em 24/11/2020, foi
deliberado o cancelamento de integralização do total destinado a conta de reserva
de capital. a. Destinação do resultado: O resultado do exercício, após os ajustes
previstos em lei, incluindo a dedução de prejuízos acumulados, quando aplicável,
e a parcela destinada a reserva para subvenções de incentivos fiscais, terá a seguinte destinação: • 5% para a reserva legal, até o limite máximo estabelecido pela
legislação societária. • 25% será distribuído como dividendo obrigatório. • O saldo
remanescente terá a destinação deliberada pela Assembléia Geral. b. Reserva
legal e de lucros a realizar: A constituição da reserva legal é obrigatória 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. A
destinação concernente a reserva legal em 2020 foi no valor de R$ 3.587 e em 2019
foi no valor de R$ 6.222. De acordo com a Lei 6.404/76, art.197., no exercício em
que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art.
202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembléia-geral
poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição
de reserva de lucros a realizar. Os valores destinados a reserva de lucros a realizar
no exercício de 2019 e 2020, foram no montante de R$ 88.659 e de R$ 51.112,
respectivamente. c. Dividendos propostos: No exercício de 2020 e 2019, foram
constituídos dividendos mínimos no valor de R$ 17.037 e no valor de R$ 29.553,
respectivamente, com a seguinte base de cálculo:
31/12/20 31/12/19
Lucro líquido do exercício
71.736
124.434
Constituição de reserva legal (5%)
3.587
6.222
68.149
118.212
Base de cálculo do dividendo
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
17.037
29.553
f. Reserva Especial: De acordo com a Lei 6.404/76, § 4° do art. 202 o dividendo
previsto neste art. não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da
administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível com
a situação financeira da Cia.. Conforme AGO de 29/04/2019, houve a deliberação
para a reversão do provisionamento dos dividendos mínimos obrigatórios de 2018
no valor de R$ 7.141 visto que esses dividendos não eram compatíveis com a
situação financeira da Cia.. Conforme AGO de 08/04/2020, houve a deliberação
para a reversão do provisionamento dos dividendos mínimos obrigatórios de 2019
no valor de R$ 29.553 visto que esses dividendos não eram compatíveis com a
situação financeira da Cia..
9 Receita bruta
31/12/20 31/12/19
Receita de Construção
158.641
422.481
Remuneração do ativo de concessão
89.589
42.332
Total receita bruta
248.230
464.813
As receitas relativas à infraestrutura de transmissão mensuradas sob o escopo do
CPC 47 / IFRS 15 passaram a ser contabilizadas da seguinte forma: Receita de
construção da infraestrutura de transmissão: reconhecida considerando uma margem, definida de acordo com as projeções do projeto, sobre o custo de construção.
10 Custo de construção
31/12/20 31/12/19
Pessoal
(77)
(79)
Administradores
(728)
(1.241)
Material
(26.508) (132.132)
Serviços de terceiros
(69.255) (125.104)
Aluguéis
(195)
(30)
Seguros
(450)
(440)
(97.213) (259.026)
11 Despesas operacionais
31/12/20 31/12/19
Pessoal
(1.091)
(670)
Administradores
(693)
(761)
Material
(42)
(58)
Serviços de terceiros
(795)
(2.043)
Depreciação e Amortização
(72)
(86)
Aluguéis
(148)
(141)
(10)
(25)
Impostos e taxas
(2.851)
(3.784)
12 Resultado financeiro: O resultado das operações financeiras, devidamente
apropriadas em regime contábil de competência está demonstrado no quadro
abaixo:
31/12/20 31/12/19
Despesas financeiras
(41.544) (19.054)
Tarifas bancárias
(457)
(189)
Juros e Atualização s/ Financiamentos
(1.837)
Juros e Atualização s/ Debêntures
(41.087) (14.641)
Outras despesas financeiras
(1)
(2.387)
Receitas financeiras
2.288
5.722
Rendimento de aplicações
2.275
5.717
Outras receitas financeiras
13
5
(39.256) (13.332)
13 Meio ambiente: A Cia. obteve todas as Licenças Ambientais necessárias ao
início da implantação do Projeto. Conforme destacadas abaixo: • a Licença Prévia (LP) foi emitida pelo IBAMA no dia 5/12/2017; • a Licença de Instalação (LI)
foi emitida pelo IBAMA no dia 21/06/2018. 14 Seguros: Os Seguros relacionados a obra estão dentro dos contratos dos construtores. (conforme relacionados
abaixo: • Seguro Garantia nº 066532017000107750002923–Endosso 0000000,
contratado pela Tropicália Transmissora de Energia S.A. junto à Pan Seguros S.A.
tendo a ANEEL como segurada, com vigência a partir de 7/02/2017 até 6/11/2022;
• Seguro de Riscos de Engenharia nº 02852.2018.0031.0167.0001826–Endosso
00003, contratado pela SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. junto à
AXA Seguros S.A., tendo a SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. como
segurada e a Tropicália Transmissora de Energia S.A. como cossegurada, com
vigência de 15/06/2020 até 30/09/2022; • Seguro de Responsabilidade Civil Geral
nº 02852.2018.0031.0351.0002986–Endosso 00004, contratado pela SAE Towers
Brasil Torres de Transmissão Ltda. junto à AXA Seguros S.A., tendo a SAE Towers
Brasil Torres de Transmissão Ltda. como segurada e a Tropicália Transmissora de Energia S.A. como cossegurada, com vigência a partir de 30/09/2020 até
31/01/2021; • Seguro Garantia nº 03-0776-0163715, apólice de referência: 03-07760160860, contratado pela SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. junto à
Juntos Seguros S.A., na modalidade “Executante Construtor”, tendo a Tropicália
Transmissora de Energia S.A. como segurada, com vigência a partir de 15/06/2020

até 30/12/2020; e Será enviado a Cia., cópia de todas as apólices dos Seguros,
para cumprimento da condição suspensiva à data de inicio das obras. a. Seguro
garantia da ANEEL: De acordo com o Edital do Leilão 013/2015 da Aneel, a Cia.
firmou Seguro para garantir a conclusão do empreendimento, Garantia de Fiel Cumprimento. “A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a ANEEL como beneficiária
e a PROPONENTE vencedora como tomadora e vigorar por prazo não inferior a
270 dias após a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE
TRANSMISSÃO”. 15 Honorário dos administradores: O total pago, no exercício
de 2020 referente à remuneração aos diretores e conselheiros da Cia. somaram
R$ 1.258 e em 2019 o montante foi de R$ 1.919. 16 Contingências: A Administração, de acordo com o CPC 25 adota o procedimento de classificar as causas
impetradas contra a Cia. em função do risco de perda, baseada na opinião de seus
consultores jurídicos, da seguinte forma: I–Para as causas cujo desfecho negativo
para a Cia. seja considerado como de risco provável: São constituídas provisões. II–Para as causas cujo desfecho negativo para a Cia. seja considerado
como de risco possível: As informações correspondentes são divulgadas em
notas explicativas. III–Para as causas cujo desfecho negativo para a Cia.seja
considerado como de risco remoto: Somente são divulgadas em notas explicativas as informações, que, a critério da Administração, sejam julgadas de relevância
para o pleno entendimento das DFs. Em 2019, a Cia. não possuia contingências
com risco de perda provável ou possível e nem passivos contingentes a serem
divulgados, de acordo com seus advogados externos. Em 2020, a Cia. não possui
contingências com risco de perda provável. Possuí as seguintes causas possíveis:
a) Ação trabalhista movida por ex-funcionário da empresa terceirizada ECARI (responsabilidade solidária), com pedidos de declaração de rescisão indireta; salários;
recolhimento, liberação e indenização sobre F.G.T.S; multas dos art. 467 e 477 da
C.L.T.; indenizações e honorários advocatícios. Em 31/12/2020 não foi registrada
provisão de contingências decorrentes desse processo. b) Ação trabalhista movida
por ex-funcionário da empresa terceirizada ENIND (responsabilidade solidária), com
pedidos de pagamento de adicional de periculosidade, com reflexos no aviso prévio,
férias, 13.º salário, F.G.T.S., indenização de 40% sobre o F.G.T.S.; e honorários
advocatícios. Em 31/12/2020 não foi registrada provisão de contingências decorrentes desse processo. c) Ação trabalhista movida por ex-funcionário da empresa
terceirizada ENIND (responsabilidade solidária), com pedidos de indenização correspondente ao período estabilitário; pagamento de adicional de periculosidade com
reflexos no aviso prévio, férias, 13.º salário, F.G.T.S. e indenização de 40% sobre
o F.G.T.S.; e honorários advocatícios. Em 31/12/2020 não foi registrada provisão
de contingências decorrentes desse processo. 17 Eventos subsequentes: Em
25/01/2021, ocorreu a entrada em operação comercial.
Rosane Cristina Marques de Souza - Diretora;
Gliciara dos Santos Lima Alcantara - Contadora - CRC 116761/O-0
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras:
Aos Administradores e Acionistas da Tropicália Transmissora de Energia S.A.
Rio de Janeiro – RJ Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Tropicália Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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, da Tropicália Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são
aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de
nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos
uma opinião separada sobre esses assuntos. Mensuração do ativo de contrato
e da receita de contrato com cliente: Veja as Notas 2.5.2 e 5 das demonstrações
financeiras. Principal assunto de auditoria: Na mensuração do ativo de contrato
e do reconhecimento da receita liquida se faz necessário o uso de premissas pela
Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de desempenho, tais como materiais e mão de obra, margens de
lucros esperadas em cada obrigação de desempenho identificada e as projeções
das receitas esperadas. Em função da incertezas relacionadas à premissas e estimativas para a mensuração do ativo de contrato e receita de contrato com clientes
consideramos esse assunto como um principal assunto em nossa auditoria. Como
a auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) a leitura do contrato de concessão e seus aditivos para
identificação das obrigações de desempenho previstas contratualmente, além de
aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato;
ii) a avaliação, com apoio de especialistas em finanças corporativas, das premissas
relevantes, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas, utilizadas nas projeções de custos e receitas, na margem do contrato e na definição da
taxa de desconto utilizada no modelo de cálculo do ativo de contrato; e iii) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados,
consideramos que a mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato com
cliente e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas
demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. –
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram
objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar
os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 01 de
março de 2021. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ;
Milena dos Santos Rosa - Contador CRC RJ-100983/O-7.
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