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PRIORIDADE
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SEXO NA
TERCEIRA IDADE

CENSO DEPENDE
DO SUPREMO

Não faltam categorias querendo entrar
para o grupo prioritário. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Campanha com fotos de casais e seus
depoimentos está fazendo sucesso.
Por Bayard Boiteux, página 3

Levantamento a cada 10 anos foi
instituído em 1936 no governo de
Getúlio. Por Paulo Alonso, página 2

Arquivo/ABr

Senado aprova
licenciamento
compulsório
de vacinas
O senador Paulo Paim (PT-RS)
afirmou que a aprovação do projeto de lei (PL 12/2021), de sua
autoria, que autoriza o licenciamento compulsório de patentes
de vacinas, testes e medicamentos contra a Covid-19, permitirá a
produção em massa desses produtos no país e a rápida vacinação da
população brasileira.
O projeto foi aprovado por 55
votos a 19. O projeto segue para
votação na Câmara.
O substitutivo apresentado pelo relator, senador Nelsinho Trad
(PSD-MS), dá ao Poder Executivo todas as condições para agir e
garantir a produção de vacinas e
medicamentos contra a Covid. O
texto prevê que poderá ser concedida licença compulsória de vacinas e medicamentos quando não
forem atendidas as necessidades
para o enfrentamento à pandemia,
salienta a Agência Senado.

STF suspende
julgamento de
patentes após
voto de Toffoli
O Supremo Tribunal Federal
(STF) interrompeu o julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529 que questiona a
vigência de uma regra que prorroga
patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. A sessão foi suspensa após o relator, ministro Dias
Toffoli, ler seu voto, por aproximadamente 4 horas, favorável à ADI.
A
Procuradoria-Geral
da
República (PGR), autora da ação,
argumenta que o dispositivo questionado possibilita a abertura
de prazo indeterminado para a
vigência de patentes de invenção
e de modelos de utilidade, o que
afrontaria o princípio da temporariedade da proteção patentária,
previsto no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal.
O ministro observou que estudo do Tribunal de Contas da
União (TCU) constatou que,
quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da
patente, mais será onerado o poder público, o que se reflete em elevados prejuízos financeiros para
o Estado, com reflexos sobre a
concretização do direito à saúde
e à vida, onerando o Estado e a
todos os cidadãos.

Elevar impostos para ricos é
crucial para reduzir desigualdade
Brasil, tal qual EUA, deve buscar novo modelo

U

m novo programa nacional de desenvolvimento, com base em
oportunidades decorrentes da crise climática, alinhado a medidas
de geração de renda básica. Essa
foi a saída apontada pelas professoras da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) Lena Lavinas e Tatiana Roque para retomar
o crescimento econômico e promover a inclusão social no Brasil.
As propostas vão na mesma
direção dos programas apresentados pelo presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, ao Congresso,
na noite de quarta-feira (madrugada de quinta no horário de Brasília). Biden propôs financiar um
amplo programa de desenvolvimento verde e apoiar serviços públicos para as famílias, em educação e saúde, entre outros setores.
Ao destacar a forte presença do
Estado na condução da retomada
econômica para enfrentar os efeitos da pandemia de Covid-19 proposta por Joe Biden, a professora
titular do Instituto de Economia

da UFRJ Lena Lavinas destacou a
importância de um novo modelo
econômico que contemple as demandas das mudanças climáticas e
aumente os impostos dos brasileiros ricos.
Durante o webinário “Programa Nacional de Desenvolvimento com inclusão social”, realizado
pelo Foro Inteligência, quarta-feira, a docente indicou que o momento pode se tornar uma janela
para o Brasil criar outro modelo
econômico, que contemple a biodiversidade do país e taxe as grandes fortunas.
“O Brasil é capaz de produzir
um novo programa nacional de
desenvolvimento. Mas o Estado
precisa fazer dívidas para enfrentar os danos da pandemia. Isso
está sendo proposto pelos Estados Unidos, pela União Europeia
e pela Argentina. O Estado deve
injetar recursos e conduzir o processo. Também precisamos fazer
como a Bolívia que vai taxar as
300 maiores fortunas do país”, assinalou a pesquisadora.

Em sintonia com a necessidade
de um novo paradigma para a economia, a coordenadora do Fórum
Ciência e Cultura da UFRJ, Tatiana Roque, celebrou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) que determinou ao governo
federal a fixação do valor de um
benefício de renda mínima para a
população em situação de extrema
pobreza a partir do Orçamento de
2022. Segundo Tatiana Roque, a
medida é um avanço, mas é preciso alargar os critérios para quem
recebe o Bolsa Família, bem como
o valor do benefício.
A coordenadora do Fórum de
Ciência e Cultura da UFRJ explicou que o contrato de trabalho
assalariado não é mais predominante no mercado e que ações que
promovam o acesso a uma renda
básica universal podem equalizar
a desigualdade de acesso à renda.
“Lutamos para que a renda básica
não substitua a seguridade social.
Não defendemos como ideia mercantilizar o acesso à saúde e à educação”, esclareceu Tatiana Roque.

Instituições financeiras internacionais
não apoiaram projetos contra Covid

O

s investimentos das
instituições financeiras internacionais no
Brasil não focaram o combate à
pandemia em 2020, alerta estudo
do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc). De US$ 13,5
bilhões alocados em projetos,
apenas US$ 3,8 bilhões foram para combate direto à Covid-19. A
prioridade foram setores como

infraestrutura, finanças, regulação
e governança no Brasil em vez de
água e saneamento, saúde e educação.
O estudo “Investimentos de
Instituições Financeiras Internacionais no Brasil em 2020:
houve auxílio para o combate
à pandemia da Covid-19?” foi
realizado pelo Inesc em parceria
com o Instituto Maíra e a Inter-

national Accountability Project.
Foram analisados 123 projetos
de instituições financeiras internacionais entre março e novembro de 2020.
Somente 24 (19,5%) tiveram
como foco o combate à Covid-19.
E destes 24, apenas dois projetos
(US$ 2 bilhões) foram de transferência direta às populações mais
afetadas pela pandemia. Página 5

Leilão da
Cedae nesta
sexta-feira
é incerto
Por 35 votos favoráveis, 24 contrários e duas abstenções, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)
aprovou em discussão única, nesta quinta-feira, o Projeto de Decreto Legislativo 57/21, do presidente da Casa, deputado André
Ceciliano (PT), para suspender a
realização do leilão da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), previsto para esta sexta-feira,
na Bolsa de Valores (B3).
A medida revoga o Decreto
47.422/20, do governador em
exercício, Cláudio Castro, que
autorizou a abertura do processo
de licitação dos serviços de saneamento no estado. A medida vai
ser promulgada pelo presidente da
Alerj.
Castro, porém, insiste em manter o leilão. Em edição extra do
Diário Oficial, determinou a continuidade do processo, por considerar inválida a decisão da Alerj.
De acordo com o texto aprovado pela maioria dos deputados, o
leilão só poderá acontecer após a
prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal, acordo homologado em 2017 entre o Estado do Rio
e o Governo Federal para a suspensão temporária do pagamento
de dívidas com a União.
“É preciso que fique claro que
este projeto não é contra a venda
de parte da Cedae, conforme modelagem aprovada. O que ele estabelece é que a concessão só seja
feita após a assinatura da RRF, tal
qual assinado em 2017, fazendo
valer o que está estabelecido por
direito, por escrito”, justificou Ceciliano.
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Realização do Censo depende do STF
Por Paulo Alonso

V

ivemos em um
período de grande e inexplicável
turbulência em muitas ocasiões. Essa fase está perdurando além da conta, com
tanto desrespeito aos brasileiros e brasileiras, que só
querem viver em um país
que zele pela educação, saúde, cidadania, infraestrutura, meio ambiente e economia.
Nenhuma desses valores
vem sendo observados, e o
resultado é uma vida sem
fé e sem esperança para
milhares de pessoas que se
encontram na linha máxima
da pobreza. E como se não
bastasse essa mais do que
triste realidade, o Governo
Federal resolveu dar uma
canetada e cancelar o Censo, o que ocasiona um grave
prejuízo à nação que ficará
sem informações necessárias à implantação de uma
série de políticas públicas
em todas as áreas.
Como, atualmente, o
Supremo Tribunal Federal
tem de se posicionar sobre
os mais diversos assuntos,
mais uma vez a Corte é
acionada. Agora para tratar
sobre o censo. Coube ao
seu decano, ministro Marco
Aurélio de Mello, determinar que o governo realize o
Censo, cancelado, segundo
o ministro da Economia,
Paulo Guedes, por falta de
verba. Guedes, no entanto,
culpa o Congresso Nacional pela não realização do
Censo. Um jogo de empurra-empurra verdadeiramente inacreditável.
A liminar de Marco Aurélio atendeu ao pedido do
governador do Maranhão,
Flávio Dino. O caso será
analisado pelo plenário do
STF, pelos 11 ministros da
Corte, em maio.
Com um governo que
não preza por ações sérias,
responsáveis e comprometidas e sem qualquer planejamento, a tragédia da
Covid-19 é um dos muitos
exemplos, ele terá de cortar quase RS 2 bilhões para

poder acomodar o Censo
no orçamento, caso assim a
Corte decida, ao final.
A palavra censo vem do
latim census, que quer dizer
“conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de
uma cidade, província, estado, nação”. Pelo que se tem
notícia, o censo mais antigo
é o da China. Em 2238 a.C.,
o imperador Yao mandou
realizar um censo da população e das lavouras cultivadas. Ou seja, quase que
2.300 a.C já se pensava na
importância dessa estatística...

Supremo
Tribunal Federal
uma vez mais
é chamado a se
posicionar
No Brasil, o primeiro
Censo Demográfico foi
pesquisado ainda no Império, em 1872, chamado de Recenseamento da
População do Império do
Brasil. Os Censos seguintes foram feitos em 1890,
1900 e 1920. A criação do
IBGE, em 1936, inaugurou
no Brasil uma nova fase para os Censos, que passaram
a ser organizados de forma
regular e sistemática, a cada
dez anos.
De 1872 a 2010, foram
realizados 12 Censos, para
investigar os dados da população brasileira, dos quais
oito organizados pelo IBGE. A população brasileira
saltou de 41,236 milhões de
habitantes para 190,732 milhões entre o primeiro Censo do IBGE, em 1940, e o
mais recente, em 2010.
Todos os ex-presidentes
do IBGE manifestaram o
seu descontentamento com
essa medida tresloucada
adotada pelo Governo Federal de não promover o
recenseamento.
O Censo de 1940 foi o
primeiro sob responsabilidade do IBGE. Começaram a ser pesquisados
dados sobre número de
filhos nascidos ou mortos,
religiões diferentes da católica, grau de instrução e
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a origem dos migrantes e
imigrantes. Equipes trabalhavam na codificação dos
dados obtidos a partir dos
questionários respondidos
pela população. Campanhas
para conclamar a participação das pessoas no censo
são realizadas pelo IBGE
desde o início das pesquisas.
Aquela pesquisa revelou um
país com 41,236 milhões de
pessoas e 53% delas com 19
anos ou menos.
O segundo Censo realizado pelo IBGE, em 1950,
trouxe poucas mudanças
nos quesitos pesquisados.
O instituto, no entanto,
deixou de investigar incapacidade física. Registros da
época mostram o esforço
para o envio de material da
pesquisa para as diferentes
regiões do país, por causa da diversidade nacional
e dificuldades na coleta de
dados estatísticos. Foram
encontradas 51,944 milhões
de pessoas, das quais 62%
eram brancos; 27%, pardos;
11%, negros; e 9% com
mais de 50 anos. As campanhas de divulgação também
foram intensas. Em um dos
cartazes, a mensagem “Um
por um pelo Brasil” explicava que cada pessoa seria
entrevistada.
O Censo de 1960 marca o início da pesquisa de
dados sobre rendimento
e desemprego. A mudança nos trajes dos recenseadores também é desse
período. Antes, usavam
terno e gravata, agora já
podiam vestir suas vestimentas diárias. São encontradas 70,191 milhões de
pessoas, sendo 53% com
19 anos ou menos; 55%
vivendo nas áreas rurais;
49% de analfabetos acima
de 7 anos; e 20% ganhando até um salário mínimo.
Realizado durante a ditadura militar, o Censo de
1970 mostrou que o Brasil
já era um país mais urbano
do que rural. O quesito cor,
que identifica as raças da
população brasileira, deixou
de ser pesquisado. O item
foi incluído e excluído da
pesquisa ao longo das déca-

das. Dentre os novos aspectos quesitos pesquisados,
em 1970, estão o tempo de
residência no domicílio e a
migração pendular, ou seja,
quando a pessoa trabalha ou
estuda em outro município.
Na ocasião, foram identificadas 93,139 milhões de
pessoas, sendo 53% delas
com 19 ou menos anos;
56% da população urbana;
39% de analfabetos acima
de 7 anos; e 11% ganhando
perto de meio salário mínimo. E o slogan da época era
Brasil, ame-o ou deixe-o...
Numa bela estratégia de
marketing, o personagem
Julinho, o recenseador, foi
criado na campanha de divulgação do Censo, que
também contou com Pelé, Carlos Alberto Torres e
Carlos Drummond de Andrade como incentivadores.

Censo a cada dez
anos foi instituído
em 1936 no
Governo Getúlio
Vargas
O Censo demográfico
de 1980 foi realizado como parte do IX Recenseamento Geral do País, que
incluiu ainda os censos
agropecuário, industrial,
comercial e de serviços. O
slogan foi “O país que a
gente conta”. A novidade
na pesquisa foram indicadores de contribuição à
Previdência e mais quesitos
sobre fecundidade, mortalidade, educação e trabalho para crianças menores
de dez anos. Seu resultado
exibiu que a população brasileira tinha chegado aos
119,022 milhões de pessoas,
50% com 19 ou mais anos
e 32% de analfabetos. A
educação jamais foi uma
prioridade governamental,
ainda que um país só possa
se desenvolver ou alavancar a partir de uma política
nacional de educação.
Dificuldades para contratar os recenseadores provocaram atraso de um ano na
realização do Censo da década de 90, feito apenas em
1991. Mas a divulgação dos

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

dados ocorreu em tempo
até então recorde: dois anos
após a coleta. O quesito cor
volta a ser pesquisado e começa investigação sobre local de trabalho. Foram apuradas 146,825 milhões de
pessoas; 45% com 19 anos
ou menos; 76% população
urbana; e 24% de analfabetos.
O Censo, em 2000, começa a pesquisar o número
de alunos na rede pública e
particular de ensino e, apesar do uso mais intenso de
tecnologia, os questionários
respondidos pela população ainda eram de papel.
O elevado desemprego do
país fica evidente nessa pesquisa. Eram 11,453 milhões
de pessoas sem trabalho
em 2000, o que equivalia a
15,04% dos 76,158 milhões
de pessoas que trabalhavam
ou procuravam emprego.
No Estado do Rio, de cada cem pessoas, 17 estavam
sem trabalho.
Mudanças na metodologia do IBGE não permitiam
a comparação com o Censo
de 1991, mas pesquisadores
chegaram a estimar que a
taxa tinha quase triplicado em uma década. Foram
identificadas 169,799 milhões de pessoas; 40% com
19 anos ou menos; 16% de
analfabetos; e um novo dado: uma em cada quatro famílias era chefiada por uma
mulher.
O Censo de 2010 foi o
primeiro realizado de forma totalmente digital pelo
IBGE. Os questionários
deixaram de ser feitos em
papel e começaram a ser
usados equipamentos eletrônicos portáteis, uma
espécie de smartphone. A
ampliação do número de
laços de parentesco foi um
dos avanços da pesquisa.
O Censo listou 19 laços de
parentesco para dar conta
das mudanças na família
brasileira, contra 11, em
2000.
O modelo de casal com
filhos deixou de ser dominante no Brasil. Os outros
tipos de arranjos familiares
– os casais sem filhos, as

pessoas morando sozinhas,
três gerações sob o mesmo
teto, casais gays, mães sozinhas com filhos, pais sozinhos com filhos, amigos
morando juntos, netos com
avós, irmãos e irmãs – passaram a representar 50,1%
dos lares.
Chegamos aos 190,732
milhões de pessoas, com
56,6 milhões de domicílios
ocupados, com 3,3 moradores por casa, sendo a cidade de São Paulo a maior do
Brasil, com 11, 2 milhões de
pessoas, e o Rio de Janeiro,
com 6,3 milhões. Também
foi a partir dos dados do
Censo 2010 que o IBGE
construiu o projeto Nomes,
que identificou os nomes
mais populares do país, a
partir de uma base de mais
de 130 mil nomes diferentes.
Nos dias atuais, segundo o IBGE, o Brasil reúne
211,800 milhões de pessoas. E os dados coletados
pelo Censo são fundamentais para que tomadas de
decisões possam ser feitas
alicerçadas em informações. Torna-se mister que o
Censo seja realizado frente
ao apagão estatístico que se
avizinha.
Em sua decisão, Marco
Aurélio avalia que deixar
de fazer o Censo representa descumprir um trecho
da Constituição Federal e
que cabe ao STF impor a
adoção de providências a
viabilizarem a pesquisa demográfica. Afinal de contas,
alerta ainda o decano, não
se pode combater desigualdades, instituir programas
de transferência de renda,
construir escolas e hospitais
sem prévio conhecimento
dessas necessidades, dentre
tantas outras que são igualmente pesquisadas.
Espera-se que a Corte
decida pela obrigatoriedade da realização do censo,
como ferramenta indispensável ao planejamento das
ações em prol de um Brasil
mais justo e igualitário.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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Briga pelas vacinas:
Gamaleya vai processar Anvisa
NOVOS
TEMPOS

Laboratório estatal russo acusa agência de difamação

A

Assessoria de imprensa em pauta

s constantes manifestações
contrárias
de
autoridades brasileiras à
aquisição da Sputnik V
levaram os desenvolvedores
da vacina russa a informar
que vão processar a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) por difamação. De acordo com
o laboratório, a agência fez
declarações incorretas e enganosas sem testar o imunizante, além de ter desconsiderado um documento
oficial que foi encaminhado
O Gamaleja Instituto de
Epidemiologia e Microbiologia, laboratório biológico
russo responsável pela produção da vacina informou,
nesta quinta-feira, que vai
processar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por difamação.
De acordo com a empresa,
a agência espalhou, intencionalmente, “informações
falsas e imprecisas” contra
o laboratório antes de ter
testado a vacina
“Após a admissão do regulador brasileiro Anvisa
de que não testou a vacina

A jornalista Daniele Dutra, que atua no SBT e no
portal UOL, faz live/palestra sobre “O papel do assessor de imprensa”, dia 5 de maio, às 10h10, na plataforma Teams.

França: gastos de até 60 bi de euros com Covid-19 em 2021

Bayard Do
Coutto Boiteux

Sexo na terceira idade

C

om fotos e filmes do inglês Rankin, o publicitário
brasileiro, radicado em Londres, André Laurentino
foi o responsável, no Reino Unido, pela campanha “Vamos falar sobre a alegria do sexo na terceira idade”. As
fotos de casais e seus depoimentos estão fazendo sucesso
e mostrando que sexo é vital em todas as idades.

Aglomeração no Aeroporto
de Lisboa
Uma aglomeração, com quase mil passageiros, aconteceu, na segunda (26), na área de chegada do Aeroporto de
Lisboa. Amontoados numa fila durante mais de uma hora,
estavam amedrontados e preocupados com tosses e espirros que aconteciam.

Sem máscara
Embora haja orientação da Prefeitura do Rio para a
obrigatoriedade da máscara, vê-se constantemente garis
e colaboradores de manutenção de jardins sem os equipamentos. O fato acontece, inclusive, em secretarias no
prédio da Prefeitura, no Centro.

Com os dias contados
Atual assessor internacional do presidente da República, Filipe Martins perdeu toda a ascendência sobre o
Itamaraty. O ministro França quer afastar da politica
externa brasileira qualquer resquício do olavismo. Ignora a
existência do rapaz...

Nubank avança na diversidade
O Nubank vai formar 400 jovens negros em situação
de vulnerabilidade para o mercado de trabalho, em São
Paulo. É a primeira fase de uma ação que visa contratar 2
mil pessoas negras ate 2025, fazendo com que o quadro
da empresa tenha pelo menos 30% de colaboradores negros e um mínimo de 22% em funções gerenciais.

Pensamento da semana
“As palavras têm um peso desconhecido. Elas possuem significados ignorados. Elas são interpretadas ao bel
prazer de cada um. O conteúdo e a força de cada uma delas depende de como nosso interlocutor as capta ou quer
apenas uma cena, para escrever sobre suas frustrações.
Trazem verdades que ao serem agrupadas mudam rumos
de nossa prosa e preconizam mensagens que enviamos
sem querer, mas sabendo quem são nossos destinatários.
Transitam perdidas pelo Universo mas se encontram em
algum momento numa frase, num pensamento, numa
retórica ou num comentário. Falam a linguagem do
querer e sentir calor e frio, perceber luz e trevas mas sem
dicionário de sinônimos. Apenas vociferam rumores,
motores de uma herança turbinada por gatilhos, cujo peso
é atribuído quando as escrevemos.”

A crise da saúde e suas
consequências econômicas
custarão à França entre 55
e 60 bilhões de euros este
ano, previu nesta quintafeira o ministro delegado
das Contas Públicas, Olivier Dussop. Estimativa
que não inclui os 100 mil
milhões de euros atribuídos
pelo governo para reerguer
a economia, sendo 40%
dos recursos provenientes
do plano de salvamento da
União Europeia.

Sputnik V, a Sputnik V está iniciando um processo
judicial de difamação no
Brasil contra a Anvisa por
espalhar informações falsas
e imprecisas intencionalmente”, desenvolvedores
do imunizante nas redes sociais.
Segundo publicações feitas no Twitter da Sputnik
V, a Anvisa admitiu os erros. O perfil do imunizante
chega a citar uma fala do
gerente de Medicamentos
e Produtos Biológicos da
agência, Gustavo Mendes.
“Não recebemos amostras
da vacina para teste. Então,
precisa ficar claro, não fizemos teste para adenovírus
replicado”, teria dito Gustavo Mendes. No entanto, o
perfil da Sputnik não deixa
claro quando e onde a declaração foi feita.
Encomenda do Nordeste
O presidente da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra
Torres, tinha feito um pronunciamento por meio das
redes sociais do órgão ques-

Segundo a Prensa Latin, a atual situação levou o
Ministério da Economia e
Finanças elevar a sua previsão do déficit anual para
9%o do Produto Interno
Bruto, depois do valor projetado ter sido de 8,5% na
lei orçamental aprovada no
ano passado. O aumento
responde a um nível sem
precedentes de ajuda a empresas e indivíduos, disse
Dussopt na Rádio J.
De acordo com o minis-

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada
em 30.10.2020. Aos 30 dias do mês de outubro de 2020, às 10h, reuniram-se,
na sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20931-675, e por videoconferência, os membros do Conselho
de Administração da Sociedade, sob a presidência do senhor Luiz Carlos
Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o
pedido de renúncia, ao cargo de Membro deste Conselho, formulado pelo
senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta desta data (30.10.2020),
cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade
para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião
e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz
Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué
Augusto Pancini, Mauricio Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos
Junior, Octavio de Lazari Junior, Manoel Antonio Peres e Ivan Luiz Gontijo
Júnior. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia
fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro,
as assinaturas nele apostas. Bradesco Saúde S.A. - Dagilson Ribeiro
Carnevali - Procurador; Ismael Ferraz - Procurador. Jucerja - Certifico o
arquivamento em 22/04/2021 sob o nº 00004053067.
ALLIANCE HOLDING S.A.
CNPJ: 27.700.286/0001-74 - NIRE: 33300323431
Ata da AGO realizada em 22/04/2021: 1. Data, hora e local: No dia 22/04/21,
às 12h, na sede, na Rua Almirante Grenfall nº 405, Lj 02, Vila São Luiz, Duque
de Caxias/RJ. 2. Convocação e Presenças: Presença de todos os acionistas, Srs. Rogério da Silva Basílio e Ricardo Silva Rezende, que foram devidamente convocados e estão ambos presentes, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta
ata. 3. Mesa: Presidente: Sr. Rogério da Silva Basílio - Secretário: Sr. Rodrigo
Lopes Garcia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
i. Tomar as contas da Administração e deliberação sobre o balanço patrimonial
e resultado econômico da Sociedade para o exercício social encerrado em
31/12/2020; ii. Proposta de ratificação da decisão da Administração para destinação do resultado do exercício em i. acima; iii. Deliberação sobre proposta
de antecipação de lucros para cada acionista para o exercício de 2021; e iv.
Outros assuntos de interesse da Sociedade. 5. Deliberações tomadas pela
unanimidade dos presentes: 5.1. Quanto ao item i. da Ordem do Dia, foram
apresentadas as contas relativas ao exercício social findos em 31/12/2020.
Após análise e discussão, os acionistas aprovaram o balanço patrimonial e
todas as demais contas, ratificando todos os atos anteriormente praticados.
5.2. Quanto ao item ii da Ordem do Dia, considerando que a sociedade apurou
prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/2020 não haverá distribuição
de dividendos aos acionistas. 5.3. Quanto ao item iii da Ordem do Dia, foi deliberada a antecipação de lucros para cada acionista no exercício de 2021 nos
valores mensais que sejam deliberados pela Diretoria da Sociedade, por registro em ata da Diretoria. 5.4. Quanto ao item iv da Ordem do Dia, não há nenhum outro assunto de interesse da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente
Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas Rogério da Silva Basílio e Ricardo Silva Rezende. Duque de Caxias/RJ, 22/04/21.
Acionistas: Rogério da Silva Basílio; Ricardo Silva Rezende - Secretário:
Rodrigo Lopes Garcia. Jucerja - Reg. nº 00004054866 em 26/04/2021.

tionando críticas feitas pelos
laboratórios e instituições
responsáveis pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V.
No começo desta semana foi
negado o pedido de importação de 66 milhões de doses
do imunizante, encomendada pelo consórcio de estados
do Nordeste, com a Anvisa
apontando uma série de problemas, entre eles, a presença
ou não de adenovírus com
capacidade de replicação no
corpo dos pacientes que receberem doses da vacina.
O Consórcio Nordeste
anunciou que enviou novos
esclarecimentos à Anvisa
sobre a vacina Sputnik V,
com documentos encaminhados pelo Instituto Gamaleya. O material foi fornecido após uma coletiva de
imprensa em que a agência
exibiu gravações com os
russos e rechaçou acusações
de que politizou sua decisão
de negar a permissão para a
compra do imunizante.
Além de encaminhar o
ofício do Instituto Gamaleya, o Consórcio Nordeste
solicitou novo pronunciamento pela agência sanitária.

tro delegado, a campanha
de vacinação contra o Covid-19 vai representar um
custo de 5,2 mil milhões
de euros para o Estado em
2021. De qualquer forma, é
um investimento necessário
para a saúde dos franceses e
da economia, disse Dussop.
O presidente Emmanuel Macron anunciará
nesta sexta-feira o plano
de reabrir e flexibilizar
gradualmente, após meses de toque de recolher

Segundo a Carta Capital, no
documento de 55 páginas,
o Gamaleya respondeu a 30
preocupações formuladas
pela Anvisa e afirma que
“nunca algum adenovírus
replicante-competente foi
encontrado em nenhum lote
de vacina Sputnik V que foi
produzida”, e que essa informação foi encaminhada à
Anvisa em 26 de março, três
dias após a reunião exibida
por gravação.
Culpa da Anvisa
Por sua vez, o líder do
governo do presidente Jair
Bolsonaro na Câmara dos
Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), culpou nesta
quinta-feira a Anvisa pelo atraso no cronograma
de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Em discurso no plenário da Casa,
disse que o cronograma de
vacinação não foi cumprido
pois a agência não deu, até
o momento, seu aval para as
vacinas Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech, e Sputnik V, do instituto
estatal russo Gamaleya.

e o fechamento de lojas,
restaurantes e locais culturais para conter a pandemia. No início da semana,
o ministro da Economia,
Bruno Le Maire, informou
que a partir de maio e em
linha com o início progressivo do retorno à normalidade, o governo vai ativar
11 bilhões de euros para o
relançamento de setores
econômicos beneficiados
pelo relaxamento de restrições contra o Covid-19.

AVISO AOS INVESTIDORES
A OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91,
comunica que o Relatório Anual deste Agente Fiduciário Relativo ao Exercício
Social de 2020, da 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES da PRODUTORES
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN, encontra-se à disposição no
site: www.oliveiratrust.com.br
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021
BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em
1º.9.2020. No primeiro dia do mês de setembro de 2020, às 10h, reuniram-se, na
sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20931-675, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração
da Sociedade, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a
reunião, os Conselheiros deliberaram nomear, para compor o Comitê de Auditoria
da Sociedade, de conformidade com o disposto no “caput” do Artigo 19 do Estatuto
Social, os senhores: Membro Coordenador: Alexandre da Silva Glüher,
brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04, com
endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho,
Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e Membro: Paulo Sérgio Rodrigues,
brasileiro, casado, empresário, RG 8.423.652-8/SSP-SP, CPF 029.445.548-59,
com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio
de Janeiro, RJ, CEP 20931-675, ambos com mandato coincidente com o dos
demais Membros, até 27.4.2022, estendendo-se até a posse dos Membros que
serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a
Assembleia Geral Ordinária de 2022. Em consequência, o Comitê de Auditoria fica
assim composto: Coordenador: Alexandre da Silva Glüher, RG 57.793.933-6/
SSP-SP, CPF 282.548.640/04, com endereço profissional no Núcleo Cidade de
Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; Membros: Leonardo de Assis
Portugal, RG 83.203.665/DETRAN-SP, CPF 029.268.337/50; Paulo Pereira
Ferreira, RG 3767835-6/DETRAN-RJ, CPF 598.739.497/04; Paulo Sérgio
Rodrigues, RG 8.423.652-8/SSP-SP, CPF 029.445.548-59, todos com endereço
profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20931-675. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se
esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi,
Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Samuel
Monteiro dos Santos Junior, Octavio de Lazari Junior, Manoel Antonio Peres e Ivan
Luiz Gontijo Júnior. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente
é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as
assinaturas nele apostas. Bradesco Saúde S.A. - Antonio Campanha Junior Procurador; Ismael Ferraz - Procurador. Jucerja - Certifico o arquivamento em
22/04/2021 sob o nº 00004053717.
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Estado tem déficit de R$
10 bi em royalties

E

m reunião na Alerj, o secretário estadual de Fazenda,
Guilherme Mercês, disse que o Estado do Rio de
Janeiro pode ter perdido nos últimos dez anos quase R$
10 bilhões em receitas de royalties e participações especiais (PE). As estimativas preliminares dos técnicos da
secretaria foram apresentadas durante reunião da CPI que
investiga a queda na arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás no estado.

Dólar cai e fecha no
menor valor desde janeiro
E

m mais um dia de
alívio externo e interno no mercado
financeiro, o dólar voltou
a cair e fechou no menor
valor desde o fim de janeiro. Depois de ter alcançado
nesta quarta-feira o maior
nível em duas semanas, a
bolsa de valores recuou
num dia de realização de lucros, quando os investidores vendem ações para embolsarem ganhos recentes.
O dólar comercial encerrou esta quinta-feira
vendido a R$ 5,337, no
menor valor desde 26 de
janeiro, quando tinha fechado em R$ 5,327. A co-

tação operou próxima da
estabilidade durante todo
o dia, alternando altas e
baixas, até consolidar a
tendência de queda na hora final de negociação. A
divisa acumula queda de
5,19% em abril e alta de
2,99% em 2021.
O otimismo no câmbio
não se repetiu no mercado
de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos
120.066 pontos, com recuo
de 0,82%. O indicador chegou a operar em alta no início da sessão, mas passou
a cair nas horas seguintes
com os investidores vendendo ações de bancos, que

tinham subido na quarta-feira.
O dólar caiu ainda sob
efeito do discurso de ontem do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome
Powell. Após dois dias de
reuniões, o Banco Central
norte-americano anunciou
que não pretende mexer
tão cedo na política de estímulos à maior economia
do planeta. Na quarta-feira
à noite, o presidente Joe
Biden propôs um novo pacote econômico de US$ 1,8
trilhão em ajuda a famílias
americanas de menor renda
e investimentos em infraestrutura, elevando para qua-

se US$ 4 trilhões o total de
injeção de dólares oferecida
em seu governo.
A maior quantidade de
dólares em circulação aumenta a liquidez no sistema
financeiro internacional e
reduz a pressão sobre países
emergentes, como o Brasil.
No cenário interno, o dólar
consolidou a queda após
a divulgação do resultado
do Governo Central, que
apontou superávit primário
de R$ 2,1 bilhões em março. O resultado veio melhor que o esperado pelas
instituições financeiras, que
projetavam déficit de R$ 3,1
bilhões no mês passado.

UNAS - União de Nucleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região

Anderson Alexandre

Emprego para ex-presidiário
Projeto de lei do deputado Anderson Alexandre (SDD)
cria incentivos fiscais para empresas que contratarem
formalmente pessoas egressas do sistema carcerário ou
que ainda estejam cumprindo pena em regime aberto.
Segundo o parlamentar, estudos mostram que a falta de
oportunidade no mercado de trabalho é um dos principais
motivos para a volta das pessoas ao sistema carcerário.

Troca-troca na Prefeitura
Mal venceu a barreira dos 100 dias e Eduardo Paes já
deve mexer em seu secretariado. Além de trocar o chefe
de gabinete com a ida de David Carlos para o TCM, o
prefeito do Rio deve mudar também o titular da Secretaria
Municipal de Cidadania. O atual secretário, Átila A. Nunes, volta para a Câmara Municipal, enquanto os vereadores Renato Moura (Patriota) e Luciano Vieira (Avante)
disputam para ver quem vai ficar com a Secretaria.

Alana Passos

Dobradinha bolsonarista
Bolsonaristas resolveram estreitar parceria entre deputados e vereadores no Rio. Semana passada, o vereador
Carlos Bolsonaro (REP) apresentou na Câmara projeto de
lei proibindo agentes da Prefeitura de fazer apreensão de
mercadorias e bens de comerciantes, ambulantes e prestadores de serviços e o uso de violência nas abordagens
durante a pandemia. No dia seguinte a deputada Alana
Passos (PSL) apresentou projeto idêntico na Alerj, proibindo as mesmas práticas por parte dos agentes do estado.

Prioridade para vacinação
Faltam vacinas contra a Covid-19, mas não faltam categorias
querendo entrar para o grupo prioritário. No Diário Oficial da
Alerj todo dia tem projeto de lei pedindo prioridade para algum
grupo. Os rodoviários pressionaram e conseguiram prioridade
em alguns municípios. Esta semana, o deputado Carlos Augusto
(PSD) deu entrada em um projeto de lei que pede para incluir os
vigilantes na lista de quem tem prioridade na vacinação.

CNPJ: 38.883.732/0001-40
Relatório da Administração
Prezados Senhores, A diretoria da UNAS - União de Nucleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas,
bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para
quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
São Paulo, 29 de abril de 2021.
À Diretoria.
Demonstração do resultado do exercício - Em reais
Balanço patrimonial - Em reais
Ativo
Nota
31/12/2020
31/12/2019 Passivo e patrimônio líquido
Nota
31/12/2020
31/12/2019
Nota
31/12/2020
31/12/2019
Circulante
9.206.755,86 6.522.493,16 Circulante
3.261.256,35 3.265.147,78 Receitas de projetos de educação
19.643.632,16 25.419.679,31
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição
3
420.673,72
121.727,15 Fornecedores de bens e serviços
551.991,28
120.922,15 Receitas de projetos de assistência social
11.511.567,40 10.334.406,20
Caixa e equivalentes de caixa com restrição
3 7.103.892,53 2.871.558,46 Obrigações fiscais
14.246,26
14.246,93 Receitas com outros projetos
3.026.904,15 3.040.481,73
Convênios a receber
- 2.275.633,05 Obrigações trabalhistas
6 2.695.018,81 3.117.598,72 Devolução de recursos de outros projetos
(33.177,94)
(350,54)
Demais contas a receber
4 1.682.189,61 1.253.574,50 Demais contas a pagar
12.379,98 Receitas assistenciais
34.148.925,77 38.794.216,70
Não Circulante
552.279,79
488.393,17 Patrimônio social
6.497.779,30 3.745.738,55 Receitas de isenção de impostos e contribuições 8 3.708.074,78 6.415.925,32
Impostos a recuperar
95.495,89
17.207,15 Superávit acumulado
7 6.497.779,30 3.745.738,55 Doações recebidas
9 5.473.596,93
356.726,69
Imobilizado
5
450.478,75
464.880,87 Total do passivo e patrimônio líquido
9.759.035,65 7.010.886,33 Outras receitas
494.831,40 1.281.240,53
Intangível
6.305,15
6.305,15 para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. A depreciação é cal- Outras receitas
9.676.503,11 8.053.892,54
Total do ativo
9.759.035,65 7.010.886,33 culada com base no método linear com base nas vidas úteis estimadas dos ativos. Total Receitas operacionais
43.825.428,88 46.848.109,24
(18.221.935,44) (25.670.377,58)
2.2.4. Demais ativos circulantes e não circulantes: Os demais ativos são apre- Custos com projetos de educação
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em reais
Custos com projetos de assistência social
(10.917.054,85) (10.482.793,19)
Patrimônio social sentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimen- Custos com com outros projetos
(2.970.509,35) (3.860.196,20)
Em 31 de dezembro de 2018
3.506.623,25 tos e variações monetárias auferidos. Um ativo é reconhecido no balanço quando Total Custos assistenciais
10 (32.109.499,64) (40.013.366,97)
Superávit do exercício
239.115,30 for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor Superávit bruto
11.715.929,24 6.834.742,27
Em 31 de dezembro de 2019
3.745.738,55 da Entidade e seu valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos são Despesas gerais e administrativas
11 (5.360.481,29) (385.365,98)
Superávit do exercício
2.752.040,75 classificados como circulantes quando sua realização é provável que ocorra nos Despesas com impostos e contribuições isentos 8 (3.682.691,17) (6.415.925,32)
Em 31 de dezembro de 2020
6.497.779,30 próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. Total despesas
(9.043.172,46) (6.801.291,30)
2.2.5. Provisões e passivos circulantes e não circulantes: Uma provisão é recoNotas explicativas às demonstrações contábeis
2.672.756,78
33.450,97
nhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou Superávit operacional
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais
94.145,84
212.471,57
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso eco- Receitas financeiras
1. Contexto operacional: 1.1. Constituição e objetivos sociais: A Unas - União nômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo Despesas financeiras
(14.861,87)
(6.807,24)
de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (“Entidade”) é uma como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os passivos circulantes e Resultado financeiro líquido
12
79.283,97
205.664,33
sociedade civil de caráter filantrópico, estabelecida e domiciliada no Brasil, com não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci- Superávit do exercício
2.752.040,75
239.115,30
sede em São Paulo - SP, constituída em 20 de janeiro de 1990. A Entidade tem por dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorDemonstração do resultado abrangente - Em reais
finalidade contribuir para a organização dos moradores por meio da mobilização ridas até a data do balanço patrimonial. 2.2.6. Demonstração do fluxo de caixa:
31/12/2020
31/12/2019
social e ações de parceria, visando a melhoria da qualidade de vida, a superação A Demonstração do Fluxo de Caixa está sendo apresentada de acordo com o CPC
2.752.040,75
239.115,30
da pobreza e miséria, bem como a promoção da cidadania e inclusão social. A Enti- 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. As demonstrações dos Superávit do exercício
Outros
resultados
abrangentes
dade se mantém por meio convênios com órgãos públicos nas áreas de educação e fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios
2.752.040,75
239.115,30
assistência social, bem como doações espontâneas efetuadas por pessoas físicas apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração Total dos resultados abrangentes do exercício
Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto - Em reais
e jurídicas, que podem ser em dinheiro, bens ou serviços. A Unas - União de Nú- do fluxo de caixa são os seguintes: Atividades operacionais: são as principais aticleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região está isenta da tributação vidades geradoras de receita da Entidade e outras atividades que não sejam ati- Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2020
31/12/2019
de imposto de renda e contribuição social, de acordo com a Lei nº 9.532/97, que vidades de investimento ou de financiamento. Atividades de investimentos: são as Superávit do exercício
2.752.040,75
239.115,30
estabelece no seu art.12, que a Entidade deverá reunir as seguintes condições, atividades relativas à aquisição e alienação de ativos não circulantes e outros inves- Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
cumulativamente, para fazer jus a essa isenção: (a) Não remunerar, por qualquer timentos não incluídos em atividades operacional e de financiamento. Atividades de geradas pelas atividades operacionais
forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. (b) Aplicar integralmente seus re- financiamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na di- Depreciações e amortizações
78.571,64
69.107,18
cursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (c) Manter mensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela Entidade.
2.830.612,39
308.222,48
escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das forma- 3. Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019 Variações no ativos e passivos
lidades que assegurem a respectiva exatidão. (d) Conservar em boa ordem, pelo
(Aumento) Redução em convênios a receber
2.275.633,05 (2.275.633,05)
Sem restrição
prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem
(506.903,85) (937.988,74)
49.668,95
8.608,28 (Aumento) Redução em demais contas a receber
a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização Bancos conta corrente
Aumento (Redução) em fornecedores
Aplicações
financeiras
371.004,77
113.118,87
de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patride
bens
e
serviços
431.069,13
(22.347,82)
420.673,72
121.727,15
monial. (e) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos. 1.2. Covid 19:
Aumento (Redução) em obrigações fiscais
(0,67)
(2.805,60)
A rápida e repentina disseminação da epidemia do coronavírus (Covid-19) causou Com restrição
Aumento
(Redução)
em
obrigações
trabalhistas
(422.579,91)
(109.857,70)
420.703,70
270.766,32
a paralisação de diversos setores produtivos e comerciais, além de confinar as Bancos conta corrente
Aumento (Redução) em demais contas a pagar
(12.379,98)
10.860,67
Aplicações
financeiras
6.683.188,83
2.600.792,14
pessoas e enfraquecer a economia mundial. Até o momento, os convênios firmados
1.764.837,77 (3.337.772,24)
7.103.892,53 2.871.558,46
com órgãos públicos estão integralmente mantidos e a Entidade não identificou
Disponibilidades
líquidas
geradas
pelas
redução significativa nas doações de pessoas físicas e jurídicas. A UNAS está As aplicações financeiras estão representadas por aplicações em caderneta de (aplicadas nas) atividades operacionais
4.595.450,16 (3.029.549,76)
pagando 100% dos salários e benefícios aos seus empregados e prestando os poupança e em Fundos de Investimento DI em instituições financeiras de primeira Fluxo de caixa das atividades de investimentos
serviços e a assistência social à população objeto de sua área de atuação. A admi- linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Depósito Interban- Aquisições de ativo imobilizado
(64.169,52) (103.866,11)
cário
(CDI)
e
possuem
liquidez
imediata.
A
receita
gerada
por
estes
investimentos
nistração da Entidade avaliou, com base nas informações disponíveis, os impactos
Disponibilidades líquidas aplicadas
causados pela referida pandemia na posição financeira do exercício findo em 31 de é registrada como receita financeira.
nas atividades de investimentos
(64.169,52) (103.866,11)
2020
2019 Aumento (Redução) nas Disponibilidades
dezembro de 2020 e concluiu que não há efeitos relevantes a serem divulgados. 4. Demais contas a receber
4.531.280,64 (3.133.415,87)
1.622.711,56 1.225.862,11 No início do exercício
Durante o exercício de 2020, a UNAS adquiriu e distribuiu aos moradores da região Adiantamentos de férias
2.993.285,61 6.126.701,48
59.031,22
23.757,60 No final do exercício
de Heliópolis kits emergenciais com itens de primeira necessidade (alimentos, ma- Adiantamentos a fornecedores
7.524.566,25 2.993.285,61
446,83
3.954,79
teriais de higiene, etc.), tentando minimizar os efeitos colaterais advindos do novo Demais
2020
2019
1.682.189,61 1.253.574,50 9. Receitas com doações recebidas
Coronavírus. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e resumo das
Doações de pessoas jurídicas
4.514.383,75
344.436,27
Os
saldos
de
adiantamentos
de
férias
são
fortemente
impactados
no
mês
de
deprincipais políticas contábeis: 2.1. Base de preparação e apresentação das
Doações
de
pessoas
físicas
959.213,18
12.290,42
demonstrações contábeis: 2.1.1. Declaração de conformidade: As demonstra- zembro de cada ano em função das férias coletivas dos colaboradores.
5.473.596,93
356.726,69
Taxa
2020
2019
ções contábeis da Entidade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 5. Imobilizado
Devido à sua natureza, as contribuições por doações somente são reconhecidas
anual de
Depreciação
e 2019 foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
depreciação
Custo acumulada
Líquido
Líquido por ocasião do seu efetivo recebimento.
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG
2020
2019
4% 360.500,00 (317.143,97) 43.356,03 243.943,30 10. Custos assistenciais
1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), a Interpretação Imóveis
4% 344.448,80 (130.976,74) 213.472,06 41.324,43 Custos com projetos de educação
Técnica ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros e a Resolução CFC Edificações
Salários, encargos e benefícios
12.843.844,17 16.156.649,68
Máquinas
e
1.409 - Entidades sem finalidade de lucros, de 21 de setembro de 2012. A pre421.267,95 2.403.541,93
10% 422.596,93 (318.001,50) 104.595,43 131.946,69 Materiais de escritório, expediente, limpeza, etc.
paração de demonstrações contábeis em conformidade com as referidas normas equipamentos
425.539,83 2.194.628,89
10%
38.446,76
(4.285,75) 34.161,01 23.369,37 Gastos com alimentos
requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento Móveis e utensílios
Aluguéis
1.902.081,95 1.556.489,47
Equipamentos
por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas
1.052.527,05 1.095.039,12
20%
62.453,09
(7.558,87) 54.894,22 24.297,08 Serviços de terceiros
contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que de informática
461.078,18
789.287,27
1.228.445,58 (777.966,83) 450.478,75 464.880,87 Energia elétrica, água e esgoto e telefone
requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonsManutenção de instalações e equipamentos
842.269,65
662.159,09
trações contábeis.As demonstrações contábeis da Entidade para o exercício findo A Entidade não revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos imobilizados
273.326,66
812.582,13
em 31 de dezembro de 2020 foram autorizadas para emissão pela Diretoria em com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, Demais
18.221.935,44
25.670.377,58
operacionais
ou
tecnológicas,
que
possam
indicar
deterioração
ou
perda
de
seu
va20 de abril de 2021. As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais,
que é a moeda funcional da Entidade e, também, a sua moeda de apresentação. lor recuperável, bem como não revisou a vida útil econômica e o valor residual dos Custos com projetos de assistência social
7.171.492,28 6.555.122,60
2.2. Descrição das principais práticas contábeis adotadas: As políticas contá- bens registrados em seu ativo imobilizado e intangível, mantendo a depreciação de Salários, encargos e benefícios
Gastos com alimentos
1.658.795,34 1.758.138,49
beis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a to- acordo com as taxas fiscais.
517.350,86
576.094,86
2020
2019 Materiais de escritório, expediente, limpeza, etc.
dos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 2.2.1. Apuração 6. Obrigações trabalhistas
Serviços
de
terceiros
439.852,24
554.238,13
Salários
e
ordenados
10.784,95
515.766,46
do superávit do exercício: O superávit do exercício é apurado em conformidade
447.782,94
414.696,13
2.620.153,88 2.313.091,24 Aluguéis
com o regime contábil da competência de exercícios. A receita é mensurada pelo Provisão de férias
Energia
elétrica,
água
e
esgoto
e
telefone
148.904,36
215.758,65
INSS
e
FGTS
57.011,83
255.501,88
valor justo da contraprestação recebida ou a receber, quando esta puder ser confia532.876,83
408.744,33
7.068,15
33.239,14 Demais
velmente mensurada, e reconhecida no momento da efetiva realização. As receitas Demais
10.917.054,85 10.482.793,19
2.695.018,81 3.117.598,72
oriundas de convênios mantidos com órgãos públicos são reconhecidas conforme
a competência das parcelas, independentemente da data de recebimento. As re- No mês de dezembro de 2020, a Entidade recebeu antecipadamente as parcelas Custos com outros projetos
1.896.358,23 1.683.358,48
ceitas de doações e as contribuições voluntárias de terceiros são originadas de dos convênios mantidos com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Consequente- Salários, encargos e benefícios
527.704,77 1.435.934,23
doações de pessoas físicas e jurídicas e são contabilizadas quando recebidas em mente, antecipou o pagamento dos salários e encargos sociais dos colaboradores. Serviços de terceiros
96.120,00
173.443,40
função da impossibilidade de precisão dos valores e datas de recebimento. Essas 7. Patrimônio social: Representa o patrimônio inicial proveniente da dotação ini- Aluguéis
Materiais
de
escritório,
expediente,
limpeza,
etc.
162.558,64
145.250,53
cial
de
seus
instituidores,
acrescido
dos
superávits
(déficits)
apurados
desde
a
data
receitas são aplicadas nos projetos educacionais e assistenciais que a Entidade de130.582,57
63.610,20
senvolve. 2.2.2. Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos: de sua constituição. O resultado do exercício é incorporado ao patrimônio social Gastos com alimentos
157.185,14
358.599,36
A Entidade classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as se- durante o exercício seguinte, após aprovação do Conselho Fiscal em conformidade Demais
2.970.509,35
3.860.196,20
com
o
seu
Estatuto
Social.
As
rendas
geradas
pela
Unas
União
de
Núcleos,
Assoguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos
32.109.499,64 40.013.366,97
e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros ciações dos Moradores de Heliópolis e Região são empregadas integralmente nos
2020
2019
foram adquiridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do seus objetivos sociais comentados na Nota 1. Em caso de extinção da Entidade, 11. Despesas gerais e administrativas e outras
4.393.671,83
1.354,00
resultado: Os ativos financeiros registrados ao valor justo por meio do resultado que se dará somente com aprovação de dois terços dos membros da Assembleia Gastos com alimentos
535.447,13
179.187,34
são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado Geral, os bens patrimoniais serão destinados a outra Entidade sem fins lucrativos e Serviços de terceiros
Salários, encargos e benefícios
153.340,56
77.941,10
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. de natureza semelhante definida na Assembleia.
125.866,74
5,00
2020
2019 Materiais de escritório, expediente, limpeza, etc.
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e são repre- 8. Receitas de isenção de impostos e contribuições
Depreciação
58.129,92
57.888,24
INSS
cota
patronal
2.339.588,51
4.861.738,14
sentados por aplicações financeiras. Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos
90,70
413,63
88.309,17
183.480,44 Energia elétrica, água e esgoto e telefone
e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou de- Pis Folha de pagamento
93.934,41
68.576,67
1.280.177,10 1.370.706,74 Demais
termináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como Cofins
5.360.481,29
385.365,98
3.708.074,78 6.415.925,32
ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses
após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não cir- O valor da isenção fiscal é calculado com base na metodologia do lucro presumido Durante o exercício de 2020, a UNAS adquiriu e distribuiu aos moradores da região
culantes). São representados pelos recebíveis da Entidade (convênios a receber). e na totalidade das receitas recebidas pela Entidade e em sua folha de pagamento de Heliópolis kits emergenciais com itens de primeira necessidade (especialmente
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de no tocante ao INSS. Nenhum dos valores acima teve o desembolso de caixa cor- alimentos), tentando minimizar os efeitos colaterais advindos do novo Coronavírus.
2020
2019
caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros com vencimento original de respondente, sendo que os mesmos foram reconhecidos como receita e despesa/ 12. Resultado financeiro líquido
94.145,84
212.471,57
três meses ou menos a partir da data da contratação, possuem alta liquidez e com custo na demonstração do resultado, em montantes iguais, sem efeito no resultado Rendimentos de aplicações financeiras
(9.033,18)
(4.693,13)
baixa exposição a riscos de mudança de valor, demonstradas ao custo acrescido do exercício. Em 17 de julho de 2020 foi publicado no Diário Oficial da União o Despesas bancárias
(5.828,69)
(2.114,11)
dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o resul- deferimento do requerimento de CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes Juros incorridos
(14.861,87)
(6.807,24)
tado do exercício. Passivos financeiros não derivativos: Um passivo financeiro é de Assistência Social na Área de Educação), com validade até 29 de julho de 2018. Despesas financeiras
Resultado
financeiro
líquido
79.283,97
205.664,33
Este
certificado
garante
a
isenção
do
recolhimento
da
contribuição
previdenciária,
reconhecido inicialmente na data de negociação na qual a Entidade se torna parte
das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro bem como do PIS sobre folha de pagamento pela Entidade. Um novo requerimento 13. Cobertura de seguros: A Entidade não adota a política de contratar cobertura
quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. São para garantir a continuidade do certificado foi protocolado apenas em 17 de março de seguros contra incêndio e riscos diversos. As premissas de riscos adotadas,
representados por fornecedores e demais contas a pagar. Tais passivos financeiros de 2020, o qual encontra-se em análise pelo Ministério da Educação. Em caso de dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrasão reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de deferimento desse requerimento, a validade do certificado a ser concedido contará ções contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, conforme previsto na Lei independentes. 14. Instrumentos financeiros: As transações financeiras existensão medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. Instru- 12.868/2013. Entretanto, a UNAS passou a recolher a contribuição previdenciária e tes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à sua atividade econômica,
mentos financeiros derivativos: Não houve operações de instrumentos financei- o PIS sobre folha de pagamento somente a partir de outubro de 2020. Dessa forma, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo e contas
ros derivativos durante os exercícios de 2020 e de 2019. 2.2.3. Ativo imobilizado e a Entidade está sujeita à contingências tributárias decorrentes do não recolhimento a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo,
intangível: Os itens do imobilizado e intangível são demonstrados ao custo históri- da contribuição previdenciária e do PIS sobre folha de pagamento no período de acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em
co de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável agosto de 2018 a setembro de 2020, estimadas em aproximadamente R$ 17.800 vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam
dos valores de mercado.
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários mil em 31 de dezembro de 2020.
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Relatório do auditor independente
e do PIS sobre folha de pagamento no período de agosto de 2018 a setembro relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
sobre as demonstrações contábeis
de 2020, estimadas em aproximadamente R$ 17.800 mil em 31 de dezembro de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seOpinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as de 2020. Como nenhuma provisão para contingências foi constituída, o passivo gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
demonstrações contábeis da UNAS - União de Núcleos, Associações dos Mora- está demonstrado a menor e o patrimônio líquido a maior por este montante. A normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
dores de Heliópolis e Região (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimo- parcela correspondente ao exercício de 2020 é de aproximadamente R$ 4.300 distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
nial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do mil; consequentemente, o resultado do exercício está demonstrado a maior nesse ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa montante. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômipara o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explica- e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
tivas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interexceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis”, as demonstra- relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec- Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentementos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNAS - União de Núcleos, pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon- te se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
Associações dos Moradores de Heliópolis e Região em 31 de dezembro de 2020, sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecnessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo Ausência de identificação e mensuração do trabalho voluntário: A Entida- ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
normas específicas aplicáveis às pequenas e médias empresas e às entidades de não identificou, nem mensurou o valor da gratuidade decorrente do trabalho erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
sem fins lucrativos. Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações voluntário, incluindo dirigentes e conselheiros, para efeito de cumprimento à re- falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendicontábeis: Ausência de revisão da vida útil e do valor residual dos bens solução aplicável a entidades sem finalidade de lucros durante os exercícios de mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proregistrados no ativo imobilizado: Com a emissão, pelo Conselho Federal de 2020 e 2019, conforme determinado pela ITG 2002 (R1). Devido à ausência de cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
Contabilidade, da NBC TG 27 - Ativo Imobilizado, e da interpretação técnica ICPC controles específicos, não nos foi possível apurar os efeitos nas contas de recei- de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
10, aprovada pela resolução do CFC Nº 1.263/09, as empresas e entidades fo- tas e despesas operacionais. Outros assuntos: As demonstrações contábeis do • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
ram requeridas a calcular e registrar a depreciação dos bens registrados no ativo exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins de compara- das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
imobilizado e intangível de acordo com as expectativas de vida útil econômica de ção, foram por nós examinadas, para as quais emitimos relatório datado de 22 de • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
seus bens, bem como determinar o valor residual desses bens com base em lau- abril de 2020 e apresentam ressalva relacionada à ausência de revisão da vida de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
dos de especialistas. No entanto, e conforme descrito na nota explicativa n° 4, a útil e do valor residual dos bens registrados no ativo imobilizado, também contida existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levanentidade não revisou a vida útil econômica e o valor residual dos bens registrados neste relatório. Responsabilidades da administração e da governança pelas tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
em seu ativo imobilizado e intangível, realizando a depreciação de acordo com demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenas taxas fiscais, em desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonsDeste modo, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e sufi- contábeis adotadas no Brasil, incluindo normas específicas aplicáveis às funda- trações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
ciente sobre o valor contábil do imobilizado apresentado no balanço patrimonial ções e entidades sem fins lucrativos, em especial, a Resolução do CFC 1.409/12 forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
em 31 de dezembro de 2020 e da respectiva depreciação alocada ao resultado - Entidades sem finalidades de lucros, e pelos controles internos que ela deter- auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições fudo exercício, para o exercício findo naquela data. Ausência de provisão para minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá- turas podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
contingências tributárias: Em 17 de julho de 2020 foi publicado no Diário Oficial beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
da União o deferimento do requerimento de CEBAS (Certificação de Entidades erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsá- contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represenBeneficentes de Assistência Social na Área de Educação), com validade até 29 vel pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
de julho de 2018. Este certificado garante a isenção do recolhimento da contribui- quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
ção previdenciária, bem como do PIS sobre folha de pagamento pela Entidade. e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
Um novo requerimento para garantir a continuidade do certificado foi protocolado ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
apenas em 17 de março de 2020, o qual encontra-se em análise pelo Ministério ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope- deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham
da Educação. Em caso de deferimento desse requerimento, a validade do cer- rações. Os responsáveis pela governança da UNAS - União de Núcleos, Asso- sido identificadas durante nossos trabalhos.
tificado a ser concedido contará a partir da data de publicação no Diário Oficial ciações dos Moradores de Heliópolis e Região são aqueles com responsabilidaSão Paulo, 23 de abril de 2021
da União, conforme previsto na Lei 12.868/2013. Entretanto, a UNAS passou a de pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
IGD - Inovação, Gestão, Desenvolvimento, Consultoria e Auditoria Ltda.
recolher a contribuição previdenciária e o PIS sobre folha de pagamento somente Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
CRC-2SP027015/O-3
a partir de outubro de 2020. Dessa forma, a Entidade está sujeita à contingên- individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
Wagner Rogério da Silva
cias tributárias decorrentes do não recolhimento da contribuição previdenciária que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
Contador CRC- 1SP265446/O-5.
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Financeiras internacionais
não investiram no combate
à Covid em 2020

E

studo
publicado,
nesta quinta-feira,
“Investimentos de
Instituições Financeiras Internacionais no Brasil em
2020: houve auxílio para o
combate à pandemia da Covid-19?” revela que os projetos de desenvolvimento das
Instituições Financeiras Internacionais no Brasil (IFIs),
em grande parte, não abarcaram transferência direta de
renda para as populações que
estão passando fome e nem
a compra de medicamentos,
apoio a hospitais e UTIs. Os
setores mais privilegiados pelas IFIs foram normativa e
governança, finanças, e infraestrutura.
A pesquisa, que foi realizada pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)
em parceria com o Instituto
Maíra e a International Accountability Project utiliza o
Sistema de Alerta Prévio, que
monitora e sistematiza projetos de instituições financeiras
de fomento ao desenvolvimento, com o objetivo de
informar previamente comunidades que possam ser afetadas. As três organizações
analisaram um montante de
U$13,5 bilhões alocados em
123 projetos de IFIs entre
março e novembro de 2020.
Dos 123 projetos analisados, somente 24 (19,5%) tiveram como foco o combate
à Covid-19, isso corresponde
a US$ 3,8 bilhões do montante total. E destes 24, apenas
dois projetos (US$ 2 bilhões),
foram de transferência direta
às populações mais afetadas
pela pandemia.
Os três setores mais privilegiados pelas IFIs foram
normativa e governança; finanças, e infraestrutura, em
detrimento de áreas prioritárias para o enfrentamento
à pandemia, como água e
saneamento, educação e saúde. Isso significa que estas
instituições estiveram preocupadas, assim como nos
anos anteriores, em preparar
o terreno para que o setor
privado tenha a rentabilidade
necessária para investimento.
“Principalmente
neste
momento, os bancos públicos têm que ter como prioridade combater a pandemia e
alocar seus recursos para áreas de necessidade emergencial: saúde, educação, auxílio
para pessoas mais necessitadas. Eles disseram que iriam
fazer isso, mas quando olhamos para os principais investimentos que entraram no
Brasil em 2020, vemos que
se manteve esta estratégia de
investir em infraestrutura, reformas e modernização do
Estado para atrair o setor privado”, analisa Livi Gerbase,
assessora política do Inesc e
co-autora do estudo.
Alexandre Andrade Sampaio, coordenador para
América Latina e Caribe da
International Accountability
Project e co-autor do estudo
observa que nem 20% dos
projetos financiados por estas instituições mencionam a
Covid. “E, quando mencionam, não significa que realmente estão direcionados ao
tema”. Este é o caso do pro-

jeto denominado RSE Covid
Jalles, da Corporação Internacional de Financiamento
(IFC), que destinou US$ 20
milhões para uma empresa
da agroindústria sucroenergética como recurso de resposta à Covid-19, sem detalhar a relação deste recurso
com o combate emergencial
ao vírus.
Além disso, a pesquisa
revela que os projetos de investimento não cumpriram
o mínimo necessário para
assegurar que a implementação deles não piore a situação social e ambiental no
país. “Estamos mostrando
que muitos dos investimentos que entraram no Brasil
não têm salvaguardas e política de redução de impactos”, explica Gerbase.
O discurso da recuperação
verde vem sendo pautado
pelos próprios bancos nas
propostas de combate à pandemia, através do discurso
do “Building Back Better”,
que significa reconstruir de
uma maneira melhor do que
era antes. Neste panorama, as
pautas energética e climática
deveriam ser centrais na escolha dos investimentos para
socorrer a população na atual
crise sanitária.
Contraditoriamente, apesar do maior número de
projetos classificados como
limpos pelas IFIs, quando
contrastados apenas aqueles de produção de energia,
as energias não renováveis
tiveram mais espaço que as
renováveis. Somente três
dos 12 projetos estão relacionados de fato à produção
de energia renovável. Além
disso, “nestes projetos não
é possível ver quais são as
energias limpas em que de
fato está se investindo”, lamenta Livi Gerbase.
A autodefinição “energia
limpa” também é problemática, alertam os autores do
estudo. Dos 12 projetos realizados em 2020 e relacionados ao setor energético,
dez são classificados pelos
seus respectivos bancos como energia limpa. Todavia,
destes projetos limpos, sete
estão relacionados à distribuição elétrica, redução do
consumo de energia elétrica
e às emissões de gases de
efeito estufa. Projetos deste
tipo não estão relacionados
diretamente com a produção de energia ou com o
enfrentamento à pandemia,
embora possam causar impactos ambientais positivos.
Segundo o estudo, embora não seja possível avaliar a
execução dos 123 projetos
analisados no estudo, já que a
maior parte ainda estava, no
momento da análise, em fase de negociação final, é notório que menos da metade
(49,6%) contém a classificação de risco de impacto socioambiental. A qualificação
do projeto de acordo com
seus possíveis impactos pode
ser entendida como um indicativo do comprometimento
dos bancos em cumprir as
salvaguardas, ou seja, com
medidas de mitigação e controle de impactos socioambientais dos projetos.

Vanti Administradora e Incorporadora S.A.
CNPJ/MF nº 20.338.533/0001-95
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações ﬁnanceiras relativas aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
São Paulo, 26 de março de 2021.
Balanços Patrimoniais Individuais e Consolidados para os Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Demonstração dos Resultados Individuais e Consolidados
(Valores expressos em milhares de Reais)
para os Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado Passivo e Patrimônio
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Líquido
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante
Empréstimos e
Receita operaCaixa e equivaﬁnanciamentos
11
3.147
3.147
11.727
cional líquida
19
68.639
99.224
lentes de caixa
3
1.557
1.631
26
Cédulas de crédito
Custo dos serviços
Aplicações
imobiliário (CCI) 13
6.966
6.966
32.530
prestados
20
(7.339)
(7.292)
ﬁnanceiras
3
16.501
16.736
2.801
Fornecedores
272
1.053
2.338 Lucro operacional
Contas a receber
Obrigações
bruto
61.300
91.932
de clientes
4
20.164
20.394
29.145
tributárias
16
12.737
6
13.050
5.904 (Despesas) Receitas
Impostos a
Impostos
operacionais:
recuperar
5
938
37
952
1.521
parcelados
15
5.648
5.757
6.010 Ganho de equivaOutras contas
Dividendos a pagar
991
3.978
991
3.978
lência patrimonial 8 (572.328) 212.498
a receber
6
11.280
13.521
13.159 Obrigações trabalhistas
15
6
123
55
Receita de ganho
Partes relacionadas 7
46.439
142.466
44.031
763
Total do ativo
de avaliação ao
circulante
50.440
37
53.234
46.652 Receita de cessões
valor justos das
a apropriar
17
2.485
2.511
2.883
Ativo não
propriedades
Outras contas a
circulante
para investimentos 9
2.266
182.268
pagar
14
22.529
29.813
21.511
Contas a receber
Administrativas e
de clientes
4
991
893 Total do passivo
gerais
21
(1.398)
(245)
(19.125)
(12.289)
circulante
101.229
146.456
107.442
87.699
Partes
Outras (despesas)
Passivo não circulante
relacionadas
7
38.214
51.533
29.917
21.509
operacionais
22
1.999
(639.237)
(621)
Empréstimos e
Aplicações
ﬁnanciamentos
11
7.078
7.078
28.159 Total das (Despeﬁnanceiras
3
475.558
475.558
1.750 Debêntures a pagar 12
sas) Receitas
234.218
215.188
234.218
215.188
Impostos a
operacionais
(571.727) 212.253 (656.096) 169.358
Cédulas de crédito
recuperar
5
2.732
2.732
2.733
imobiliário (CCI) 13
47.731
47.731
202.981 Lucro antes do resulDepósitos
Impostos
tado ﬁnanceiro
(571.727) 212.253 (594.796) 261.290
judiciais
556
691
527
parcelados
15
16.662
16.958
22.069 Resultado ﬁnanceiro
517.060
51.533
509.889
27.412 Impostos diferidos
Receitas
passivos
25
573
2.092
43.426
Investimentos
8
37.288 1.124.988
ﬁnanceiras
23
419
15
31.073
2.735
Imobilizado
10
2.017
2.018
2.356 Receita de cessões
Despesas
a
apropriar
17
4.399
4.468
6.753
Propriedade para
ﬁnanceiras
23
(19.446)
(19.598)
(58.958)
(59.157)
investimentos
9
29.207
78.507 1.435.765 Outras contas a
Total do resultado
pagar
14
9
9
6.066
Intangível
70
531
530
ﬁnanceiro
(19.027)
(19.583)
(27.885)
(56.422)
Lucro antes do
68.582 1.124.988
81.056 1.438.651 Ganho de capital
a realizar
85.460
IRPJ e CSLL
(590.754) 192.670 (622.681) 204.868
Total do ativo
Total do passivo
(Despesas) de
não circulante
585.642 1.176.521
590.945 1.466.063
não circulante
310.670
215.188
312.554
610.102
IRPJ e CSLL
Total do ativo
636.082 1.176.558
644.179 1.512.715 Patrimônio líquido
(Despesa) Corrente
Capital social subscrito
Demonstração dos Resultados Abrangentes para os
de IRPJ e CSLL 24
(4)
(9.407)
(6.139)
e integralizado
18
619.984
619.961
619.984
619.961
Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Reservas de lucros
194.953
194.953 (Despesa) Diferida
(Valores expressos em milhares de Reais)
de IRPJ e CSLL 24
41.334
(6.063)
(395.801)
- (395.801)
Controladora
Consolidado Prejuízos acumulados
Total das (Despesas)
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Total do patrimônio
de
IRPJ
e
CSLL
(4)
31.927
(12.202)
líquido da controladora 224.183
814.914
224.183
814.914
Lucro líquido do
Prejuízo (Lucro)
Participação de acionistas
exercício
(590.754)
192.666
(590.754)
192.666
líquido do exercício
não controladores
Outros resultados
(totalmente atribuído
Total do patrimônio
abrangentes
aos acionistas
líquido consolidado
224.183
814.914
224.183
814.914
Total dos resultados
controladores da
Total do passivo e
abrangentes
(590.754)
192.666
(590.754)
192.666
companhia)
(590.754) 192.666 (590.754) 192.666
patrimônio líquido
636.082 1.176.558
644.179 1.512.715
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras. 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 milhares de Reais)
Capital social
Reservas de lucros
Capital social subscrito
Reserva de
Total de reservas
Lucros (Prejuízos)
e integralizado
Reserva legal
Retenção de lucros
lucros a realizar
de lucros
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
619.961
8.994
8.994
628.955
Lucro líquido do exercício
192.666
192.666
Destinação do lucro do exercício:
. Apropriação da reserva legal
9.633
9.633
(9.633)
. Distribuição de dividendos
(6.707)
(6.707)
. Retenção parcial do lucro remanescente
176.326
176.326
(176.326)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
619.961
9.633
8.994
176.326
194.953
814.914
Lucro líquido do exercício
(590.754)
(590.754)
Transferência de reservas de lucros
(9.633)
(8.994)
(176.326)
(194.953)
194.953
Aumento de capital social
23
23
Saldos em 31 de dezembro de 2020
619.984
(395.801)
224.183
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FAMILIA AHMAD

CNPJ: 09.203.953/0001-21

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FAMILIA AHMAD, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório
dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser
necessários. São Paulo, 20 de abril de 2021. À Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019 RECEITAS OPERACIONAIS
2020
2019
Circulante
627.580,13 981.434,22
Circulante
721.545,02 855.577,73
Sem Restrição
5.152.775,65
6.141.824,50
Caixa e Equivalentes de Caixa
79.591,57 141.598,68
Fornecedores de bens e serviços
62.097,92
17.164,09
Mensalidades
9.279.789,85 16.062.155,88
Caixa
120,00
5.965,63 Salários e Ordenados a Pagar
292.613,93 460.913,28
(-) Gratuidades
(4.127.014,20) (9.920.331,38)
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
5.391,47
10,00
Obrigações com Empregados
390,74
Bolsas de Estudos
4.127.014,20
9.920.331,38
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição 74.080,10 135.623,05
Obrigações Tributárias
Outras Receitas
Créditos a Receber
547.988,56 839.835,54
Impostos Retidos s/ Serviços
414,48
2.951,48 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(2.619.654,96) (2.913.510,65)
Mensalidades de Terceiros
538.688,47 932.469,66
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
366.418,69 374.158,14
Com Programas (Atividades)
(-) PCLD
- (93.246,97)
Adiantamento de Matrículas
Educação
(2.619.654,96) (2.913.510,65)
Adiantamentos
7.562,00
- Patrimônio Social
(67.634,01) 157.415,32
Salários
(2.407.711,37) (2.191.274,82)
Impostos a Recuperar
1.738,09
612,85
Superávit ou Déficit Acumulado
160.540,30 451.478,97
Encargos Sociais
(75.775,83)
(418.848,46)
Não Circulante
26.330,88
31.558,83
Superávit ou Déficit do Exercicio
(228.174,31) (294.063,65)
Provisões Trabalhistas
(136.167,76)
(303.387,37)
Realizável a Longo Prazo
26.330,88
31.558,83 TOTAL DO PASSIVO
653.911,01 1.012.993,05 RESULTADO BRUTO
2.533.120,69
3.228.313,85
Imobilizado
25.132,13
30.360,08
DESPESAS OPERACIONAIS
(2.731.017,45) (3.484.505,55)
Bens sem restrição
325.090,66 328.541,35
Administrativas
(1.609.390,87) (2.135.070,79)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(-) Depreciação Ac.
(299.958,53) (298.181,27)
Impostos e Taxas
(109.464,33)
(119.062,62)
Intangível
1.198,75
1.198,75
Aluguéis
(522.635,05)
(615.280,11)
Patrimonio
Superávit/
Total do
TOTAL DO ATIVO
653.911,01 1.012.993,05
Serviços Gerais
(424.961,37)
(551.378,82)
Social
Déficit AC
Patrimônio
Manutenção
(62.788,57)
(47.403,68)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Saldos Finais em 31.12.2018
451.478,97
451.478,97
Depreciação e Amortização
(1.777,26)
(16.309,53)
Movimentação do Período
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FAMILIA Superávit/Déficit do Período
Resultado
Financeiro
(30.277,55)
(37.871,95)
(294.063,65)
(294.063,65)
AHMAD, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, Recursos de Superávit com Restrição
Receitas Financeiras
1.681,90
18.595,52
nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. Saldos Finais em 31.12.2019
Despesas Financeiras
(31.959,45)
(56.467,47)
157.415,32
157.415,32
A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver a Movimentação do Período
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
(228.174,31)
(294.063,65)
educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios Superávit/Déficit do Período
(228.174,31)
(228.174,31)
consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da Ajustes de exercicios anteriores
3.124,98
DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
cultura, da pesquisa científica, da tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir Saldos Finais em 31.12.2020
(67.634,01)
(67.634,01)
Método Indireto
2020
2019
para o desenvolvimento da solidariedade humana, através do aperfeiçoamento
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
do homem e da preservação da cultura brasileira, inspirada nos princípios, morais,
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Superávit (Déficit) do Período
(228.174,31) (294.063,65)
cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar de congressos, seminários,
2020
2019
Ajustes por:
conferências, excursões e reuniões com finalidade educacionais, culturais e sociais.
5.152.775,65 6.174.236,79
(+) Depreciação
1.777,26 298.181,27
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração RECEITAS
5.169.390,80 6.141.824,50
(+) Amortização
das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Receitas Operacionais
-16.615,15
32.412,29
(+) PCLD
93.246,97
naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
(-) Ajuste de Exercicios anteriores
3.124,98
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações Outras Receitas e Outras Despesas
580.029,28 815.196,71
Superávit (Déficit) Ajustado
(223.272,07)
97.364,59
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
580.029,28 815.196,71
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
291.846,98 (932.469,66)
Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros
Mensalidades de Terceiros
300.534,22 (932.469,66)
avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação Perda/Recuperação de Valores Ativos
Adiantamentos a Empregados
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em Outros
4.572.746,37 5.359.040,08
Adiantamentos a Fornecedores
(7.562,00)
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3.PRINCIPAIS PRÁTICAS VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
RETENÇÕES
1.777,26
18.201,93
Titulos e Creditos
CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit do exercício: Apuração do
1.777,26
18.201,93
Tributos a Recuperar
(1.125,24)
superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensalidades Depreciação, Amortização e Exaustão
Despesas Antecipadas
e as despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência de VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
4.570.969,11 5.340.838,15
Outros Valores a Receber
exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes (134.032,71) 276.301,27
doações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas VALOR ADICIONADO RECEBIDO
94.928,87
18.595,52
Fornecedores de bens e serviços
44.933,83
17.164,09
quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram EM TRANSFERÊNCIA
Resultado
da
Equivalência
Patrimonial
Obrigações com Empregados
(168.690,09) 181.025,18
aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto
1.681,90
18.595,52
Obrigações Tributárias
(2.537,00)
Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais. A Entidade Receitas Financeiras
93.246,97
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
78.112,00
na medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo Outras Receitas
4.665.897,98 5.359.433,67
Provisão de férias e encargos
para reverter sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
4.665.897,98 5.359.433,67
Outras Obrigações a Pagar
(7.739,45)
e a longo prazo. Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
2.407.711,37 4.208.631,29
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
(65.457,80) (558.803,80)
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não Pessoal e Encargos
Despesas
com
Pessoal
2.407.711,37
3.675.362,21
Fluxo
de
Caixa
das
Atividades
de
Inevestimento
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
533.269,08
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
quando aplicável, dos encargos incorridos. c) Patrimônio Social: Composto pelos Encargos Sociais
2.378.673,85 1.325.803,41
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
3.450,69 (7.767,46)
superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não tem Remuneração de capitais de terceiros
368,00
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento
3.450,69 (7.767,46)
capital social. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Juros
Aluguéis
522.635,05
615.280,11
Fluxo
de
Caixa
das
Atividades
de
Financiamento
Caixa estão assim apresentadas:
1.856.038,80 710.155,30
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financiamento
2020
2019 Outros
107.687,07 119.062,62
(=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
(62.007,11) (566.571,26)
Caixas
120,00
5.965,63 Impostos, taxas e contribuições
107.687,07 119.062,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
141.598,68
Bancos conta movimento
5.391,47
10,00 Impostos, taxas e contribuições
Remunetação
do
Capital
Próprio
Caixa
e
Equivalentes
de
Caixa
no
Fim
do
Período
79.591,57 141.598,68
Aplicações financeiras
74.080,10
135.623,05
Juros e aluguéis
Saldo Final
(62.007,11) 141.598,68
745.591,57
141.598,68 Juros sobre capital próprio e dividendos
5. MENSALIDADES A RECEBER - 1) Composta por créditos gerados no decorrer Superavit/Déficit do Exercício
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(228.174,31) (294.063,65)
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim demonstrados:
2020
2019
2020
2019 caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Descrição
(228.174,31) (294.063,65)
Mensalidades a receber
538.688,47
932.469,66 Brasil e normas internacionais de contabilidade. Base para Opinião - Nossa auditoria foi con- SUPERÁVIT/DEFICIT LIQ. DO EXERCICIO
(-) PCLD
(93246,97) duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi- Outros Componentes do Resultado Abrangente
Líquido a receber
932.469,66
839.222,69 lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res- . Variação do Valor Justo do Ativo
6. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes Financeiro Disponível para Venda
fornecedores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, contribuições sociais e creditos em relação à Associação Educacional Família Ahmad. de acordo com os princípios éticos re- . Efeitos Tributários sobre OutrosComponentes
antecipados por clientes que está assim demonstrado:
levantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo do Resultado Abrangente
2020
2019 Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades Total
(228.174,31) (294.063,65)
Fornecedores
62.097,92
17.164,09 éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi- RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO
Obrigações trabalhistas
292.613,93
461.304,02 ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - A Entidade apresentou um reObrigações fiscais
414,48
2.951,48 sumo onde atende os critérios das gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto obtemos evidência de auditoria apropriada a suficiente para fundamentar nossa opinião. O
Empréstimos/Financiamentos
366.418,69
374.158,14 não foram apresentados relatórios do sistema de computação. Não foram efetuados testes de risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien721.545,02
855.577,73 recuperabilidade nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração entender que não te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro existem perdas a serem contabilizadas. Outros Assuntos - Em 28/07/2017 foi deferido o pe- ção, omissão ou representações intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos
de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas dido de alvará de entidade filantrópica com validade de três anos e a entidade se beneficiou do relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cirjurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher INSS patronal no montante de R$ 438.982,25 em 2019 foi de R$ 702.035,94, sendo que esses cunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada valores foram lançados no balanço como contas de compensações. Outras informações que internos da Associação Educacional Família Ahmad. Avaliamos a adequação das politicas
com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor. A administração da Asso- contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total ciação Educacional Família Ahmad. é responsável por essas outras informações que compre- feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exisSOCIAIS EM 2020 E 2019. - Para fim único e exclusivo de publicação informamos o abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de te uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida
seguinte: O benefício usufruído pela Entidade em função do gozo de sua imunidade auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contá- significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirconstitucional, que corresponde à cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de beis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar mos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação
dezembro de 2020 se encontra assim detalhado.
2020
2019 com nosso conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenINSS SAT
17.214,99
29.348,20 forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção rele- tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
INSS PATRONAL
344.299,81
540.620,84 vante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
INSS TERCEIROS
77.467,45
132.066,90 a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu438.982,25
702.035,94 trações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação sive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes tran9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei das demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.Comupelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de nicamo-nos com os responsáveis pelo governança a respeito, entre outros aspectos, do
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
2.020
2.019 demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, incluTotal das receitas
5.169.390,80
6.141.824,00 fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
Bolsas de estudos a alunos
1.846.394,76
3.433.007,00 pela avaliação da capacidade de a Associação Educacional Família Ahmad. continuar operan- nossos trabalhos. São Paulo (SP), 15 de abril de 2021. Concluímos sobre a adequação do
Total das assistências sociais e educacionais(1.846.395,00)
(3.433.007,00) do, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidênPercentual de Aplicação
35,71%
55,90% e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a ad- cias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circuns10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA ministração pretenda liquidar a Associação Educacional Família Ahmad. ou cessar suas ope- tâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operaSOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - A entidade possui a Certificação de rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. cional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar
Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS sob Os responsáveis pela governança da Associação Educacional Família Ahmad. são aqueles atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
o nº 23123.001309/2011-97 deferido conforme Portaria 799 de 27 de julho de 2017 com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá- contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
beis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nos- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
publicado no Diário Oficial da União
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras pode levar a Companhia a não mais se
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. - Aos Associa- conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdos da: Associação Educacional Argumento - Relatório do Auditor Independente sobre erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível do das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
as Demonstrações Contábeis. Aos Associados da: Associação Educacional Família de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeAhmad. Opinião - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pelo governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constataFamília Ahmad, que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele- ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô- vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecti- internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 15 de abril de 2021. Luiz
va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonsnio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as corresponden- trações contábeis.Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras Carlos Sales - CRC - 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profisDIRETORIA
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as- sional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relepectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Educacional Família vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plaAline Aparecida Almeida Ahmad
Renata Soares Macedo - Contadora
Ahmad em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
PRESIDENTE - CPF: 305.234.198-72
CRC 1SP-299.611/O-0
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Preços de soja,
algodão, milho e boi
gordo vão às alturas

N

ota de conjuntura
Mercados e Preços
Agropecuários, divulgada nesta quinta-feira
pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),
em parceria com o Centro
de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea/
Esalq/USP) e com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) revela que os
15 principais produtos agropecuários brasileiros tiveram
alta de preços no primeiro
trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período
do ano passado.
As maiores valorizações
em janeiro, fevereiro e março de 2021 em relação aos
três primeiros meses de
2020 foram na soja (94,2%),
no algodão (66,3%), no milho (61,7%), no boi gordo
(52,4%) e no trigo (51%).
Já na comparação com o
quarto trimestre de 2020 tiveram alta a soja (4,7%), o milho (13,4%), o trigo (10,6%),
o algodão (24%), o café
(21,2%), o açúcar (4,2%), o
etanol hidratado (18,5%), o
etanol anidro (12,3%) e o boi
gordo (10,3%).
Entretanto,
tiveram
queda de preços em relação ao último trimestre do
ano passado a carne suína
(17,5%), a carne de frango
(1,9%), o ovo (15,6%), o leite (6,6%), o arroz (13,6%), a
batata (10%), a laranja (6%)
e a banana (15%).
De acordo com o Ipea,
as principais commodities
(produtos primários com
cotação em mercados internacionais) agropecuárias

continuaram sofrendo impacto do câmbio e da alta
dos preços internacionais.
“Para o Brasil, a desvalorização do real ante o dólar
contribuiu para manter os
preços das commodities
ainda mais atrativos em moeda local”, destaca a análise,
segundo a qual, a demanda
mundial aquecida e os estoques baixos contribuíram
para boa parte da alta dos
preços internacionais.
Apesar disso, o câmbio
também teve efeitos adversos sobre as culturas brasileiras que dependem de
insumos importados, encarecendo o custo de produção, ressalta o Ipea.
Na demanda externa, a
pesquisa revela que continuaram altos os volumes exportados para a China e outros
países asiáticos. Já na demanda interna, a redução do funcionamento dos bares e restaurantes, além dos possíveis
impactos do agravamento da
pandemia sobre a renda das
famílias contribuíram para a
queda de preços domésticos
do arroz, leite, de hortifrutícolas e de carnes suínas e de
frango.
Principal produto do agronegócio brasileiro, a soja deve atingir, em 2021, o recorde de exportações da série
histórica, com 85,6 milhões
de toneladas, o que representa 50% das vendas mundiais
do grão. A demanda externa
aquecida deve continuar a
pressionar o preço doméstico da soja – somente a China
consome cerca de 31,6% da
safra mundial.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFº GUY JOSÉ LEITE

CNPJ: 09.296.007/0001-77

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL Prof. GUY JOSE LEITE apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório
dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser
necessários. São Paulo, 27 de Abril de 2021.À Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL
2019 PASSIVO
2020
2019
5.912.561,83
14.111,44
Circulante
719.686,74 671.091,91
Fornecedores de bens e serviços
49.659,72
45.150,71
14.111,44
Contas a Pagar
Obrigações com Empregados
354.681,42 362.415,96
5.898.450,39
Obrigações Tributárias
119.072,75
Impostos Retidos s/ Serviço
1.504,51
446,62
518,21
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
313.841,09 263.078,62
337,69
Não Circulante
1.139.564,21
5.778.521,74
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
1.139.564,21
442.197,65
Patrimônio Social
6.721.428,91 5.683.667,57
435.615,74
Superávit ou Déficit Acumulado
5.683.667,57 2.505.126,02
5.800,00
Superávit ou Déficit do Exercicio
1.037.761,34 3.178.541,55
429.815,74
6.581,91 TOTAL DO PASSIVO
8.580.679,86 6.354.759,48
28.323,80
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(21.741,89)
6.354.759,48
Patrimonio
Superávit/
Total do
Social
Déficit AC
Patrimônio
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Saldos em 31.12.2018
4.760.349,58
4.760.349,58
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR Movimentação do Período
923.317,99
923.317,99
GUY, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, Superávit/Déficit do Período
nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Ajuste ao Resultado
5.683.667,57
5.683.667,57
Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver a educação Saldos em 31.12.2019
e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios consignados Movimentação do Período
1.037.761,34
1.037.761,34
na legislação respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da cultura, da pesquisa Superávit/Déficit do Período
científica, da tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir para o desenvolvimento da Ajuste ao Resultado 1
6.721.428,91
6.721.428,91
solidariedade humana, através do aperfeiçoamento do homem e da preservação da Saldos em 31.12.2020
cultura brasileira, inspirada nos princípios, morais, cívicos e democráticos; d) Realizar ou
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
participar de congressos, seminários, conferências, excursões e reuniões com finalidade
2020
2019
educacionais, culturais e sociais. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
5.326.375,18 5.488.046,80
CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade RECEITAS
Receitas
Operacionais
5.326.375,18
5.488.046,80
adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vinculadas
às organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE Outras Receitas e Outras Despesas
501.102,77 1.176.479,75
LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros 501.102,77 1.176.479,75
patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações Perda/Recuperação de Valores Ativos
mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de Outros
4.825.272,41 4.311.567,05
lucro. 3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
2.302,71
2.145,50
do exercício: Apuração do superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais RETENÇÕES
2.302,71
2.145,50
decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais são reconhecidas em Depreciação, Amortização e Exaustão
VALOR
ADICIONADO
LÍQUIDO
regime de competência de exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos
4.822.969,70 4.309.421,55
concedidos a alunos, doações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
são reconhecidas quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da VALOR ADICIONADO RECEBIDO
46.232,48
3,40
Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com EM TRANSFERÊNCIA
seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. Resultado da Equivalência Patrimonial
832,09
3,40
A Entidade na medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução Receitas Financeiras
45.400,39
de custo para reverter sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos Outras Receitas
4.869.202,18 4.309.424,95
circulantes e a longo prazo: Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
DISTRIBUIÇÃO
DO
VALOR
ADICIONADO
4.869.202,18
4.309.424,95
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos
3.659.298,52 3.257.872,37
circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, Pessoal e Encargos
Despesas
com
Pessoal
3.659.298,52
3.257.872,37
acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos. c)Patrimônio Social: Composto
pelos superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não Encargos Sociais
Remuneração
de
capitais
de
terceiros
171.972,48
127.346,02
tem capital social.d) Empréstimos: Empréstimos obtidos para manutenção do capital de
giro, com incidência de taxas de juros de mercado, junto a Instituição financeira credora Juros
Aluguéis
51.174,11
para pagamento em 36 parcelas do saldo devedor, e que no próximo exercício de 2021
120.798,37
127.346,02
serão quitadas. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Outros
Impostos, taxas e contribuições
169,84
888,57
Caixa estão assim apresentadas:
169,84
888,57
2020
2019 Impostos, taxas e contribuições
Remunetação
do
Capital
Próprio
0,00
0,00
Bancos conta movimento
20,00
Aplicações financeiras
14.091.44 Juros e aluguéis
Juros
sobre
capital
próprio
e
dividendos
14.111,44
1.037.761,34
923.317,99
5. MENSALIDADES A RECEBER - 1)Composta por créditos gerados no decorrer dos Superavit/Déficit do Exercício
exercícios e não quitadas até 31/12/2019. Foram provisionadas perdas para créditos contábeis, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
duvidosos por meio de relatórios fornecidos pela entidade, os quais compõem o saldo do os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Educacional Profesexercício de 2019, para os exercícios anteriores, foram feitas algumas baixas com base sor Guy José Leite. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus
nos relatórios mantidos pela entidade. Os valores estão assim demonstrados:
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as praticas contábeis adota2020
2019 das no Brasil e normas internacionais de contabilidade. Base para opinião com ressalva sobre
Mensalidades a receber
764.406,15
164.473,14 as demonstrações contábeis A Associação desde a sua abertura vem fazendo negociações fiProvisão para créditos duvidosos acumulados
0,00
(45.400,39) nanceiras, fazendo e pegando empréstimos, fugindo assim do seu objetivo social, sendo que
Líquido a receber
764.406,15
119.072,75 estas movimentações as vezes chegam a serem superiores ao seu faturamento anual. Estas
6.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, transações não possuem nenhum documento de suporte. Portanto seu ativo e patrimônio social
cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, contribuições estão superavaliados nestes valores, não estamos emitindo opinião sobre tais transações.
sociais e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado:
Ênfase: Foi apresentado certificação de entidades beneficentes de assistência social (CEBAS)
2020
2019 emitida pelo órgão competente, publicado no Diário Oficial em 08/10/2019 com validade de três
Fornecedores
49.659,72
45.150,71 anos. A Entidade se beneficiou da imunidade constitucional, que corresponde à cota patronal
Obrigações trabalhistas
354.681,42
362.415,96 do INSS no montante de R$ 719.899,29e em 2019 foi de R$ 658.184,86, sendo que esses vaObrigações tributárias
1.504,51
446,62 lores foram lançados no balanço apenas como contas de compensações. A Entidade apresenEmpréstimos/Financiamentos
313.841,09
263.078,62 tou um resumo onde atende os critérios das gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No
719.686,74
671.091,91 entanto não foi apresentado relatório do sistema de informática. Outros Assuntos: Nossa au7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro ditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitujurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos indemensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada pendentes em relação à Associação Educacional Professor Guy José Leite. de acordo com os
com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do valor princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profissioefetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total apurada nais emitidas pelo. Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais
mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2020 responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audiE 2019.Para fim único e exclusivo de publicação informamos o seguinte: O benefício toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que
usufruído pela Entidade em função do gozo de sua imunidade constitucional, que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor. A administração da Assocorresponde à cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 se ciação Educacional Professor Guy José Leite. é responsável por essas outras informações que
encontra assim detalhados.
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis
2020
2019 não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
INSS SAT
28.231,34
25.811,18 auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contáINSS PATRONAL
564.626,90
516.223,41 beis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
INSS TERCEIROS
127.041,05
116.150,27 esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com
719.899,29
658.184,86 nosso conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar
2.020
2.019 a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstraTotal das receitas
5.626.375,18 5.488.046,80 ções contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
Bolsas de estudos a alunos
2.338.100,73 1.692.717,95 das demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no
Total das assistências sociais e educacionais
(2.338.100,73) (1.692.717,95) pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
Percentual de Aplicação
41,56%
30,84% demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL NA fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
ÁREA DE EDUCAÇÃO - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de pela avaliação da capacidade de a Associação Educacional Professor Guy José Leite. continuAssistência Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23123.001311/2011-66 deferido ar operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
conforme Portaria 452 de 7 de outubro de 2019 publicado no Diário Oficial da União.
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser
que a administração pretenda liquidar a Associação Educacional Professor Guy José Leite. ou
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Aos Associados cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
da: Associação Educacional Professor Guy José Leite. Opinião com ressalva. Examina- das operações. Os responsáveis pela governança da Associação Educacional Professor Guy
mos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional Professor Guy José Leite. que José Leite. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstra- demonstrações contábeis.Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações razoável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de
ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Banco C/Movimento
Aplicações Financeiras
Créditos a Receber
Mensalidades de Terceiros
Tributos a Recuperar
Adiantamentos a Fornecedores
Empréstimos a Terceiros
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais
Consórcios
Imobilizado
Bens
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO ATIVO

2020
8.121.627,66
8.121.627,66
764.406,15
867,37
7.356.354,14
459.052,20
449.764,86
5.800,00
443.964,86
9.287,34
33.331,94
(24.044,60)
8.580.679,86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2020
11.106.802,41
11.105.971,12
11.060.570,73
45.400,39
5.734.194,75
(5.734.194,75)
(1.606.787,33)

2019
10.225.548,74
10.225.545,34
10.225.545,34
4.737.498,54
(4.737.498,54)
(1.287.480,91)

(1.509.789,89)
(96.997,44)
3.719.588,65
(2.800.911,02)
(114.532,99)
(243.726,20)
(290.840,49)
(2.149.508,63)
(2.302,71)
119.083,71
831,29
118.252,42
1.037.761,34

(1.180.092,90)
(107.388,01)
4.200.565,89
(3.149.905,28)
(670.195,90)
(130.422,08)
(509.655,21)
(1.837.486,59)
(2.145,50)
(127.342,62)
3,40
(127.346,02)
923.317,99

RECEITAS OPERACIONAIS
Sem Restrição
Mensalidades
Outras Receitas
Bolsas
Gratuidades
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Com Programas (Atividades)
Salários
Encargos Sociais
RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
Despesa c/ Assist Medica
Serviços Prestados
Despesa c/ Pessoal
Depreciação e Amortização
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Recuperação de Despesas
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
1.037.761,34
Ajustes por:
(+) Depreciação
2.302,71
(+) Amortização
(+) PCLD
( - ) Ajustes de Exercícios anteriores
Superávit (Déficit) Ajustado
1.040.064,05
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes (2.237.326,39)
Mensalidades de Terceiros
(645.333,40)
Atendimentos Realizados
Adiantamentos a Empregados
Adiantamentos a Fornecedores
337,69
Despesas Antecipadas
Tributos a Recuperar
(349,16)
Títulos e Créditos
Empréstimos Realizados
(1.577.832,40)
Outros Valores a Receber
(14.149,12)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes 1.137.396,57
Fornecedores de bens e serviços
4.509,01
Obrigações com Empregados
(7.734,54)
Obrigações Tributárias
1.057,89
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
1.139.564,21
Outras Obrigações a Pagar
Demais Contas a Pagar
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
(59.865,77)
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(5.008,14)
Aplicações Financeiras
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento (5.008,14)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
50.762,47
Recebimentos de Empréstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
50.762,47
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financ.
50.762,47
(=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
(14.111,44)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
14.111,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
(=) Aumento/Diminuição de Caixa e Equiv. de Caixa (14.111,44)

2019
923.317,99
2.145,50
3.991,09
929.454,58
(388.794,10)
346.495,93
-337,69

(721.963,00)
(12.989,34)
(530.063,13)
22.225,07
(131.630,91)
16,12
(420.673,41)
10.597,35

10.597,35
10.597,35
14.111,44
14.111,44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Descrição
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro
Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO

2020
1.037.761,34

2019
923.317,99

1.037.761,34

923.317,99

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada a 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 intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Associação Educacional Professor Guy José Leite. Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa 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 pode 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 pelo governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 26 de Abril de 2021. Luiz Carlos Sales CRC 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico

DIRETORIA
Guy José Leite
PRESIDENTE
CPF: 194.270.188-87

Renata Soares Macedo - Contadora
CRC 1SP-299.611/O-0
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Receita líquida da Embraer avançou 55% no trimestre
Caixa de R$ 14 bi e dívida líquida de R$ 10,8 bi

N

o primeiro trimestre de 2021,
a Embraer entregou nove jatos comerciais
e 13 jatos executivos (dez
jatos leves e três jatos grandes), totalizando 22 aeronaves entregues no período.
Isso se compara aos cinco
jatos comerciais e nove jatos executivos (cinco jatos
leves e quatro grandes) que
foram entregues no 1T20,
período em que houve impacto negativo nas entregas
devido às medidas adotadas
para a separação do segmento de Aviação Comercial, relacionada à, agora encerrada, parceria estratégica
com a The Boeing Company. No primeiro trimestre
deste ano, a carteira de pedidos firmes (backlog) foi de
US$ 14,2 bilhões.
A receita líquida atingiu R$ 4.452,1 milhões no
1T21, representando aumento de 55% em relação
ao 1T20 com crescimento
em todos os segmentos de
negócio. Os números foram
divulgados pela fabricante
nesta quinta-feira (29). Devido à incerteza contínua
relacionada à pandemia da
Covid-19 e seus impactos
na indústria, a Companhia
decidiu por não publicar,

nesse momento, suas estimativas financeiras e de entregas para 2021.
Em 23 de abril, a companhia assinou um pedido
firme de 30 jatos E195-E2
com um cliente não divulgado. As 30 aeronaves serão incluídas na carteira de
pedidos (backlog) do 2T21,
com as entregas começando em 2022.
No 1T21, excluindo-se
os itens especiais, o Ebit
e Ebitda² ajustados foram
de R$ (159,6) milhões e
R$ 101,3 milhões, respectivamente, levando a margens de -3,6% e 2,3%. No
mesmo período a empresa
apresentou prejuízo líquido ajustado (excluindo-se
impostos diferidos e itens
especiais) de R$ 522,9 milhões e Prejuízo por ação
ajustado de R$ 0,71.
O fluxo de caixa livre da
Embraer apresentou um
uso de R$ 1.211,0 milhões,
consistente com a sazonalidade normal do primeiro
trimestre, porém com uma
melhoria significativa em
comparação ao uso de R$
2.898,8 milhões do 1T20,
principalmente em função
da queda nos níveis de estoque como resultado das
medidas tomadas para esta-

Nova versão do
programa da
declaração do IR 2021
A Receita Federal liberou
nesta quinta-feira em sua página na internet uma nova
versão do programa gerador
da declaração de 2021.A atualização foi necessária por
causa do adiamento da entrega da declaração para 31
de maio. O programa emitirá
guias do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) com novas datas
de vencimento.
Quem já enviou a declaração não precisa se
preocupar. A Receita informa que quem emitiu
Darf com vencimento
até amanhã (30) poderá
pagar o imposto até 31
de maio sem acréscimos.
Não há necessidade de fazer declaração retificadora
nem de reimprimir a guia.
Quem optou pelo débito
automático também não
precisa fazer nada. O valor referente a abril só será
debitado em 31 de maio.
Segundo a Agência Brasil, além da primeira cota
ou da cota única do Imposto de Renda Pessoa
Física, foram prorrogadas
para o último dia de maio
as seguintes datas de vencimento: devolução do auxílio emergencial, doações

a projetos financiados
pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente e doações a fundos controlados
por Conselhos do Idoso.
A Receita esclarece que a
guia com vencimento em
30 de abril pode ser paga
amanhã, caso o contribuinte queira.
Quem consultar o status
da declaração no Centro
Virtual de Atendimento da
Receita (e-CAC) após 30 de
abril verá os débitos como
vencidos. Segundo o Fisco,
o contribuinte não precisa
se preocupar porque, até 10
de maio, as informações serão corrigidas no ambiente
virtual, com a data do vencimento atualizada para 31
de maio.
Segundo o balanço mais
recente da Receita Federal,
apresentado
16.085.168
contribuintes tinham enviado a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
2021 até as 11h de quartafeira (28). Isso equivale a
49,3% do volume previsto
para este ano. Em 2021, o
Fisco espera receber entre
até 32.619.749 declarações.
No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações.

bilizar a produção e as operações em meio à pandemia
da Covid-19. A companhia
encerrou o trimestre com
caixa total de R$ 14,0 bilhões e dívida líquida de R$
10,8 bilhões.
Os dados financeiros trimestrais são derivados de
demonstrações financeiras
não auditadas, enquanto os
dados anuais são auditados,
exceto quando de outra forma indicado. Nas comparações entre o 1T21 e o 1T20,
o dólar norte-americano
teve uma apreciação média
de 23% em relação ao real
brasileiro, impactando os
resultados e despesas apresentados.
Sazonalidade
Segundo relatório da
Embraer, historicamente, o
primeiro trimestre do ano
é sazonal e apresenta um
menor número de entregas,
porém com algumas regiões do mundo, principalmente os Estados Unidos,
apresentando crescimento
da vacinação e do tráfego aéreo nos mercados de
aviação comercial e executiva, a Companhia está cautelosamente otimista para
uma cadência trimestral de

entregas mais equilibrada
em 2021 em comparação a
2020.
A margem bruta consolidada da Embraer no 1T21
foi de 9,5% ante os 29,1%
no 1T20. Parte dessa queda é explicada pelo fato de
que a companhia colocou
a maioria de seus funcionários baseados no Brasil em
licença remunerada durante
o mês de janeiro de 2020
para completar a separação
interna do negócio de Aviação Comercial, e novamente em licença remunerada
no final de março 2020,
quando as operações brasileiras foram fechadas devido à pandemia da Covid-19.
As despesas com salários
dos funcionários em licença
remunerada foram tratadas
como custos anormais e registradas na conta Outras
despesas operacionais durante esses períodos, e não
no custo das mercadorias
vendidas. Além disso, custos de modificação e de nãoqualidade acima do esperado no 1T21, impactaram a
margem bruta no segmento
de Aviação Executiva e, o
mix de entregas e a desvalorização do real brasileiro em
relação ao dólar americano
afetaram negativamente a

margem bruta no segmento
de Defesa & Segurança em
comparação ao 1T20.
Despesas
O resultado operacional
(Ebit) e a margem operacional reportados no 1T21
foram de R$ (178,8) milhões e -4,0%, respectivamente, comparados aos R$
(209,1) milhões e aos -7,3%
reportados no 1T20. Os resultados do 1T21 incluem
R$ (19,2) milhões em despesas com reestruturação
organizacional e custos de
reintegração do negócio de
Aviação Comercial e seus
serviços relacionados.
O resultado operacional
do 1T20 incluía o impacto
total negativo de R$ (271,7)
milhões, assim dividido: 1)
R$ (163,1) milhões em provisão adicional para perdas
de crédito esperadas durante a pandemia, principalmente na Aviação Comercial e; 2) R$ (108,6) milhões
em variações negativas no
valor da participação da
Embraer na Republic Airways Holdings. Excluindose esses itens especiais, o
EBIT ajustado e a Margem
EBIT ajustada do 1T21 foram de R$ (159,6) milhões

e -3,6%, respectivamente,
comparados aos R$ 62,6
milhões e 2,2% reportados
no 1T20, e foram impactados por margens menores
nos segmentos de Aviação
Executiva, Defesa & Segurança e Serviços & Suporte, que foram parcialmente
compensadas por uma melhor lucratividade na
Aviação Comercial.
As despesas comerciais
subiram para R$ 251,0 milhões no 1T21, em comparação aos R$ 212,0 milhões
no 1T20, basicamente em
função da variação cambial
do período.
No 1T21, as Perdas líquidas sobre contas a receber
e ativos de contrato foram
mínimas em R$ 1,0 milhão,
enquanto que no 1T20,
foram contabilizados R$
162,2 milhões em provisões
adicionais conforme os
impactos da pandemia na
indústria global de aviação
comercial começaram a surgir, o que levou a Embraer
a aumentar suas perdas esperadas naquele período.
As despesas com pesquisa
aumentaram de R$ 26,4 milhões no 1T20 para R$ 46,2
milhões no 1T21.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LPA

CNPJ: 21.394.691/0001-25

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LPA apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos auditores
independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
São Paulo, 22 de Abril de 2021. À Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL
2019 PASSIVO
2020
2019
3.186.326,89
Circulante
3.209.248,53 2.966.581,98
417.901,87
Fornecedores de bens e serviços
378.608,10 117.234,99
6.045,38
Salários e Ordenados a Pagar
152.191,05 150.839,55
20,00
Encargos Trabalhistas
42.941,97
56.918,50
411.836,49
Provisões Trabalhistas
540.861,61 418.312,19
2.768.425,02
Obrigações Tributárias
101.852,42 101.615,07
633.511,08
Outras Obrigações
502,72
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
442.976,81
2.119.078,81
Outros
Emprestimos
1.549.816,57
2.121.661,68
15.332,41
174.573,11 Não Circulante
Patrimônio Social
(925.678,60) 394.318,02
Superávit
ou
Déficit
Acumulado
394.318,02
(561.058,68)
163.368,69
Superávit ou Déficit do Exercicio
(1.319.996,62) 955.376,70
224.921,91
2.283.569,93 3.360.900,00
(61.553,22) TOTAL DO PASSIVO
11.204,42
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
3.360.900,00
Patrimonio
Superávit/
Total do
Social
Déficit AC
Patrimônio
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Saldos Finais em 31.12.2018
(561.058,68)
1.CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LPA, é uma Movimentação do Período
associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos moldes do Superávit/Déficit do Período
955.376,70
955.376,70
que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação tem Recursos de Superávit com Restrição
por finalidades sociais: a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como Saldos Finais em 31.12.2019
955.376,70
394.318,02
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; b) a compreensão Movimentação do Período
do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos Superávit/Déficit do Período
(1.319.996,62) (1.319.996,62)
valores em que se fundamenta a sociedade; c) o desenvolvimento da capacidade Recursos de Superávit com Restrição
de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e Saldos Finais em 31.12.2020
(364.619,92)
(925.678,60)
a formação de atitudes e valores; d) o fortalecimento dos vínculos da família, dos
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida
2020
2019
social. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração
7.330.059,65 7.818.152,56
das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, RECEITAS
7.330.059,65 7.779.034,18
naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram Receitas Operacionais
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
39.118,38
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela Outras Receitas e Outras Despesas
3.356.431,49 2.401.220,53
Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
3.356.431,49 2.401.220,53
avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em Perda/Recuperação de Valores Ativos
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS Outros
3.973.628,16 5.416.932,03
CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit do exercício: Apuração do VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
46.555,10
39.286,54
superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensalidades RETENÇÕES
46.555,10
39.286,54
e as despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência de Depreciação, Amortização e Exaustão
exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
3.927.073,06 5.377.645,49
doações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram VALOR ADICIONADO RECEBIDO
131.480,29
25.323,53
aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto EM TRANSFERÊNCIA
Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais. A Entidade Resultado da Equivalência Patrimonial
3.416,49
25.323,53
na medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo Receitas Financeiras
128.063,80
para reverter sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes Outras Receitas
4.058.553,35 5.402.969,02
e a longo prazo: Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
4.058.553,35 5.402.969,02
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
3.494.175,32 3.430.510,11
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, Pessoal e Encargos
3.494.175,32 3.430.510,11
quando aplicável, dos encargos incorridos. c) Patrimônio Social: Composto pelos Despesas com Pessoal
superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não tem Encargos Sociais
1.787.079,96
837.636,97
capital social. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Caixa estão assim apresentadas:
1.709.674,87
778.370,00
2020
2019 Aluguéis
Outros
77.405,09
59.266,97
Caixas 5.603,70
6.045,38
97.294,69
179.445,24
Bancos conta movimento
20,00
20,00 Impostos, taxas e contribuições
97.294,69
179.445,24
Aplicações financeiras
111.660,51
411.836,49 Impostos, taxas e contribuições
117.284,21
417.901,87 Remunetação do Capital Próprio
5. MENSALIDADES A RECEBER - 1) Composta por créditos gerados no decorrer dos Juros e aluguéis
exercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim demonstrados: 6. Juros sobre capital próprio e dividendos
(1.319.996,62) 955.376,70
PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, Superavit/Déficit do Exercício
cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, contribuições
sociais e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado: 7.INSS Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade –
COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro de CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher nossa opinião. Ênfase: A Associação fez várias transações financeiras em anos anteriores
mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada que continuaram pendentes em 2020. Fugindo de seus objetivos sociais. Verificamos que as
com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do valor despesas com alugueis aumentaram mais de cem por cento em 2020 sendo que não foram
efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total apurada apresentado nenhum documento que comprovem tais lançamentos. Foi apresentado certificamensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM ção de entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) emitida pelo órgão competente,
2020 E 2019 Para fim único e exclusivo de publicação informamos o seguinte. O publicado no Diário Oficial em 20/03/2019 com validade de três anos. A Entidade se beneficiou
benefício usufruído pela Entidade em função do gozo de sua imunidade constitucional, da imunidade constitucional, que corresponde à cota patronal do INSS no montante de R$
que corresponde à cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 677.795,70 e em 2019 foi de R$ 774.209,74, sendo que esses valores foram lançados no balanço apenas como contas de compensações. A Entidade apresentou um resumo onde atende
2020 se encontra assim detalhado.
2020
2019 os critérios das gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto não foram apresenINSS SAT
26.580,22
29.215,48 tados relatórios do sistema de computação. Não foram efetuados testes de recuperabilidade
INSS PATRONAL
531.604,47
584.309,20 nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração entender que não existem perdas
INSS TERCEIROS
119.611,01
131.469,58 a serem contabilizadas. Outras informações que acompanham as demonstrações contá677.795,70
774.209,74 beis e o relatório do Auditor : A administração da Associação Educacional LPA é responsá9.GRATUIDADES -Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
2020
2019 expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa coneTotal das receitas
7.330.059,65 7.779.034,00 xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler o RelatóTotal das assistências sociais e educacionais
(1.313.439,72) (1.957.496,14) rio da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconPercentual de Aplicação
17,92%
25,16% sistente, com as demonstrações contábeis ou com nossos conhecimentos obtidos na auditoria
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL - ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
CEBAS - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos
Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23000.005402/2016-71 deferido requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis A administração é
conforme Portaria 131 de 20 de março de 2019 publicado no Diário Oficial da União.
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
Aos Associados da: Associação Educacional LPA
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Opinião - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional LPA, que Associação Educacional LPA continuar operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos
compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstra- relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação
de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, Educacional LPA ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação Educontábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a cacional LPA são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
posição patrimonial e financeira da Associação Educacional LPA, em 31 de dezembro de das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
de contabilidade. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor- causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade razoável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as evenpela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
Educacional LPA, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,

ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição
Créditos a Receber
Mensalidades de Terceiros
Impostos a Recuperar
Empréstimo a Terceiros
Adinantamento a Funciorarios
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
Bens sem Restrição
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
TOTAL DO ATIVO

2020
2.112.694,75
117.284,21
5.603,70
20,00
111.660,51
1.995.410,54
441.775,04
6.401,78
1.547.233,72
170.875,18
162.527,84
267.779,08
(105.251,24)
8.347,34
2.283.569,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITAS OPERACIONAIS
2020
Sem Restrição
13.814.610,23
Programa (Atividades) de Educação
Receitas de Serviços Prestados
7.330.059,65
(-) Gratuidades/Bolsas
6.353.070,29
Outras Receitas Operacionais
128.063,80
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(8.595.636,59)
Com Programas (Atividades)
Educação
(8.595.636,59)
Despesas c/ pessoal (docente)
(2.242.566,30)
(-) Gratuidades Concedidas
(6.353.070,29)
Outras Receitas Operacionais
RESULTADO BRUTO
5.218.973,64
DESPESAS OPERACIONAIS
(6.465.896,80)
Administrativas
(931.734,99)
Despesa c/ pessoal
(1.251.609,02)
Aluguéis
(1.709.674,87)
Serviços Prestados
(1.066.905,02)
Manutenção
(644.703,64)
Depreciação e Amortização
(46.555,10)
Material Didatico
(810.382,53)
Outras Despesas
(4.331,63)
Resultado Financeiro
(69.656,97)
Receitas Financeiras
3.416,49
Despesas Financeiras
(73.073,46)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
(1.319.996,62)

2019
13.011.315,76
7.892.774,57
5.054.099,28
39.118,38
(6.969.854,71)
(6.969.854,71)
(1.915.755,43)
(5.054.099,28)
6.041.461,05
(5.026.817,38)
(840.047,24)
(1.514.754,68)
(778.370,00)
(747.407,82)
(412.007,71)
(39.286,54)
(518.440,53)
(176.502,86)
(33.943,44)
25.323,53
(59.266,97)
955.376,70

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
2020
2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
(1.319.996,62) (1.319.996,62)
Ajustes por:
(+) Depreciação
46.555,10
22.708,39
(+) Amortização
(+) PCLD
(88.355,43)
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
Superávit (Déficit) Ajustado
(1.273.441,52) (1.385.643,66)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
773.014,48 325.039,31
Mensalidades de Terceiros
191.736,04 (57.795,39)
Adiantamento
15.332,41 (15.332,41)
Crédito de Pessoas Ligadas
571.845,09 398.167,11
Impostos a Recuperar
(5.899,06)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
(200.310,26) (936.051,73)
Fornecedores de bens e serviços
261.373,11
71.238,42
Obrigações com Empregados
109.924,39 (92.808,40)
Obrigações Tributárias
237,35
(487,40)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Adiantamento de Mensalidades
Crédito de Pessoas Ligadas
(571.845,11) (913.994,35)
Outras Obrigações a Pagar
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
(700.737,30) (115.155,26)\
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(42.857,17) (111.796,96)
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento (42.857,17) (111.796,96)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
442.976,81
Recebimentos de Empréstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
442.976,81
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financiamento 442.976,81
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (300.617,66) (226.952,22)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
417.901,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
117.284,21 417.901,87
Saldo Final
(300.617,66) 417.901,87
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO (1.319.996,62) 955.376,70
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do
Ativo Financeiro Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros
Componentes do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO
(1.319.996,62) 955.376,70
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada a 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 intencionais. Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Associação Educacional LPA; Avaliamos a adequação das
politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe uma incerteza significativa 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 pode 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 26 de Abril de 2021. Luiz Carlos Sales CRC
- 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico
DIRETORIA
PAULO ROBERTO CESSO FILHO
PRESIDENTE - CPF: 320.860.248-00

Renata Soares Macedo - Contadora
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Boa Safra Sementes conclui oferta inicial na B3
Empresa é produtora de sementes de soja, milho e feijão

A

Boa Safra Sementes (ticker SOJA3)
concluiu
nesta
quinta-feira sua oferta pública inicial (IPO) na B3. A
empresa, sediada em Formosa (GO), produz sementes de soja, milho e feijão.
Na quarta-feira, a companhia movimentou R$ 459,9
milhões na oferta pública
inicial de ações com. A empresa definiu o preço dos
papéis (GBSA3) a R$ 9,90
— piso da faixa indicativa,
que ia até R$ 12,60.
O mercado nacional de

sementes é um dos mais
dinâmicos do mundo. Estimado em aproximadamente
R$ 10 bilhões, e é o terceiro
maior do planeta, ficando
atrás somente dos EUA e
da China, segundos dados
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Social (BNDES) A produção brasileira de sementes
saltou de 1,8 milhão para
4 milhões de toneladas entre as safras 2005/2016 e
2015/2016.
A Boa Safra Sementes,
que tem cerca de 70% do

território nacional, informou que parte dos recursos
captados pela oferta serão
utilizados pela companhia
para investimentos com foco em crescimento orgânico e inorgânico. O restante
dos recursos deve ser destinado como reforço ao capital de giro.
Transmitido ao vivo,
atendendo às medidas de
distanciamento social exigidas pela pandemia, o evento
contou com a participação
do presidente da B3, Gilson
Finkelsztain, do presidente

da Boa Safra Sementes, Marino Colpo, e a presidente
do Conselho de Administração, Camila Stefani Colpo, além dos demais executivos e conselheiros da
companhia.
Listagem
“A Boa Safra enxergou
que era hora de realizar a
colheita em um novo campo e escolheu o mercado de
capitais brasileiro e a B3 como parceiros para percorrer esse novo momento da

sua história. A partir dessa
listagem no Novo Mercado, a companhia ganha
não apenas novos sócios,
mas também visibilidade e
novas oportunidades para
alavancar seu crescimento”,
comentou Gilson Finkelsztain, presidente da B3.
A oferta pública da
Boa Safra Sementes teve
coordenação da XP Investimentos e da BB Investimentos. Com a realização de seu IPO, a Boa
Safra Sementes passa a ser
a 190ª empresa listada no

Novo Mercado, segmento
com os mais elevados padrões de governança corporativa.
Os lotes de sementes beneficiados da empresa, passam por um período de armazenagem nos armazéns
refrigerados da empresa,
em condições para manter
um altíssimo vigor e germinação.
São mais de 41.156 m² de
armazéns refrigerados, que
mantém temperatura em
torno de 14°C e, em média,
55% de umidade.

FUP contesta não demissão por justa causa de executivos da Petrobras
A decisão do Conselho
de Administração da Petrobras de não demitir por justa causa Claudio da Costa,
ex-gerente executivo de Recursos Humanos, e Rodrigo
Ugarte, gerente executivo
de Suprimentos da petroleira, foi recebida com indignação pela Federação Única
dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados.
A medida, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), fere os interesses da empresa e vai contra
reivindicação dos trabalha-

dores da companhia, que
defendem a integridade da
Petrobras, violada pelos
dois executivos. Costa foi
demitido há um mês sem
justa causa, embora tenha
cometido crime de insider
trading com ações da Petrobras, entre outras ilicitudes
sob investigação na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), Justiça Federal e
Ministério Público Federal.
Rodrigo Ugarte ainda
permanece no cargo e será demitido nos próximos
dias, mas

BNDES: suspensão de
pagamentos de micro
e pequenas empresas
O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
terá uma nova rodada de
suspensão temporária de
pagamentos de empréstimos, cumprindo sua missão
de apoiar as empresas brasileiras para superar a crise.
Estima-se que mais de 100
mil empresas possam ter
pagamentos suspensos, em
valor potencial de R$ 2,9 bilhões, informou o banco de
fomento nesta quinta-feira.
O BNDES disse que os
beneficiados serão todos os
micro e pequenos empreendedores dos mais diversos setores econômicos que contrataram empréstimos por meio
de instituições financeiras credenciadas. Como nas rodadas
anteriores, o período de pausa
sem pagamentos será de até
seis meses. A nova rodada traz
também a possibilidade inédita
de prorrogação do prazo total
de financiamento em até 18
meses, o que não estava previsto na suspensão oferecida no
ano passado.
Com a duração dos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a economia
brasileira ainda em 2021,
o BNDES decidiu oferecer novamente a possibilidade de que as empresas
suspendam o pagamento
das parcelas de seus financiamentos, explica Bruno
Laskowski, diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto.
“As micro e pequenas em-

presas poderão contar com
esse alívio no caixa e, com
isso, acreditamos aumentar
as chances de elas superarem a crise e manterem
empregos.” As operações
desta modalidade de crédito, contratadas em Taxa de
Longo Prazo (TLP), poderão ter o prazo final prorrogado por até 18 meses.
O BNDES já disponibilizou
solução similar em 2020.
A prática de suspensão de
pagamentos, conhecida no
mercado como standstill,
contou com duas rodadas
no ano passado, totalizando R$ 3,1 bilhões em pagamentos de financiamentos
indiretos automáticos suspensos, beneficiando quase
29 mil empresas com 2,5
milhões de trabalhadores.
A suspensão das prestações deverá ser negociada
pelo empreendedor diretamente com o agente financeiro que lhe concedeu o
financiamento original. Os
pedidos já podem ser feitos
a partir desta quinta-feira.
Não estão incluídos nessa
possibilidade os empréstimos tomados na modalidade do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito
(PEAC) ou quaisquer outros que contam com algum
fundo garantidor ou subvenção econômica; aqueles
tomados para negócios envolvendo comércio exterior
ou contratados pela administração pública; e dívidas
agrícolas já renegociadas.

também sem justa causa.
De acordo com informações recebidas pela FUP, o
Departamento Jurídico da
Petrobras havia recomendado, em março, a demissão
por justa causa de Costa, o
que não foi acatado pela
Diretoria Executiva da empresa na gestão do ex-presidente
Roberto Castello Branco.
Para a FUP, os motivos da
demissão de Costa precisam
ser esclarecidos com urgência, e o ex-executivo punido
de acordo com a lei. Inves-

tigações em curso apontam
que o ex-executivo da Petrobrás era o responsável por
operações suspeitas feitas
tanto no mercado acionário
como no processo de substituição da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS),
modelo bem-sucedido de
autogestão de assistência médica, por uma entidade associativa, a Associação
Petrobras de Saúde
(APS), vinculada a operadoras de planos de saúde.
A FUP protocolou, no
fim de novembro de 2020,

sob sigilo, representação civil e criminal que se converteu em inquérito civil, em
trâmite no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ), sobre operações irregulares lideradas
por Costa, com possível
conhecimento de Castello
Branco, envolvendo a troca
da AMS pela APS.
Atendendo à reclamação
da FUP, a CVM comunicou, na última terça-feira
(27/4), que abriu processo
administrativo, de número
19957.003570/2021-13, pa-

ra “apurar supostas irregularidades cometidas por administradores da Petrobras
na distribuição de dividendos aos acionistas, conforme deliberação aprovada na
assembleia ordinária ocorrida em 14/4/2021”.
A decisão se soma a outro processo administrativo,
aberto no dia 2 de março
pela própria autarquia, para
analisar indícios de eventual
prática de ilícito de uso de
informação privilegiada pelo ex-gerente executivo de
RH.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL JUNDIAÍ

CNPJ – 26.453.559/0001-60

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação Educacional Jundiaí apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
São Paulo, 22 de abril de 2021. À Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019
Circulante
1.543.455,80 874.751,96
Circulante
9.841.411,86 5.724.312,94
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.098.770,94 459.172,12
Fornecedores de bens e serviços
76.460,17
55.273,83
Caixa
Outras Contas a Pagar
1.908.410,56
830.000,00
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
21.240,27
13,90
Empréstimos e Financiamentos
1.684.097,40
558.324,61
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição
77.832,35
Obrigações Trabalhistas e Previd.
1.893.835,24 1.887.854,71
Adiantamentos a Funcionários
Obrigações Tributárias
63.105,69
257.413,74
Adiantamentos Diversos
1.076.320,13 381.325,87
Adiantamentos de Clientes
4.215.502,80 2.135.446,05
Tributos e Encargos a Recolher
1.210,54
0,00
Não Circulante
3.483.413,13 3.947.953,93
Créditos a Receber
444.684,86 415.579,84
Empréstimos e Financiamentos
3.483.413,13 3.947.953,93
Mensalidades de Terceiros
444.684,86 415.579,84
Patrimônio Social
(9.967.523,51) (7.049.056,38)
Realizável a Longo Prazo
91.218,06
53.314,46
Superávit ou Déficit Acumulado
(7.046.925,79) (1.896.072,80)
Participação de Consórcios
91.218,06
53.314,46
Superávit ou Déficit do Exercicio
(2.920.597,72) (5.152.983,58)
Investimentos
1.692.668,81 1.692.668,81 TOTAL DO PASSIVO
3.357.301,48 2.623.210,49
Investimentos Temporários
1.692.668,81 1.692.668,81
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Imobilizado
29.958,81
2.475,26
Bens Moveis
29.958,81
2.475,26
Patrimonio
Superávit/
Total do
TOTAL DO ATIVO
3.357.301,48 2.623.210,49
Social
Déficit AC
Patrimônio
Saldos
Finais
em
31.12.2018
(1.965.217,47)
(1.965.217,47)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Movimentação do Período
1. CONTEXTO OPERACIONAL A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL JUNDIAÍ, é uma Superávit/Déficit do Período
(5.083.838,91) (5.083.838,91)
associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos moldes do Ajuste de Exercicios Anteriores
que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação tem Saldos Finais em 31.12.2019
(7.049.056,38) (7.049.056,38)
por finalidades sociais: a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como Movimentação do Período
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; b) a compreensão Superávit/Déficit do Período
(2.920.597,72) (2.920.597,72)
do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos Ajuste de Exercicios Anteriores
2.130,59
2.130,59
valores em que se fundamenta a sociedade; c) o desenvolvimento da capacidade Saldos Finais em 31.12.2020
(9.967.523,51) (9.967.523,51)
de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a
formação de atitudes e valores; d) o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção “Base para opinião com ressalvas” as
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os asdas demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Educacional Jundiaí.
naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram Em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela no Brasil. Opinião com Ressalvas - A Empresa vem apresentado contastes prejuízos
Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de desde a sua abertura, no entanto vem fazendo negociações financeiras, fazendo e peavaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação gando empréstimos, fugindo assim do seu objetivo social. Sendo que estas transações
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em não possuem nenhum documento de suporte. Base para Opinião - Nossa auditoria foi
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3.PRINCIPAIS PRÁTICAS conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit do exercício: Apuração do responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensalidades intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
e as despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência de Somos independentes em relação à Associação Educacional Jundiaí, de acordo com os
exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profisdoações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as dequando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Foi
Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade apresentado certificação de entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) emitida
na medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo pelo órgão competente em 16/07/2020 com validade de três anos. E a Entidade se benepara reverter sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes ficiou das quotas do INSS no ano de 2020 no valor de R$ 998.171,94 em 2019 no valor
e a longo prazo: Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, de R$ 1.184.388,20. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não e o relatório do Auditor A administração da Associação Educacional Jundiaí é responsável
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opiquando aplicável, dos encargos incorridos. c) Patrimônio Social: Composto pelos nião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não tem expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa
capital social. 4.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
Caixa estão assim apresentadas:
relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimentos
2020
2019
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
Bancos conta movimento
21.240,27
13,90
com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório
Aplicações financeiras
77.832,35
de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
21.240,27
77.846,25
5.MENSALIDADES A RECEBER - 1) Composta por créditos gerados no decorrer dos este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenexercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim demonstrados:
tação das demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo
2020
2019
Brasil e no pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independenteMensalidades a receber
444.684,86
415.579,84
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação Educacional
Líquido a receber
444.684,86
415.579,84
6. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, Jundiaí continuar operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com
cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, contribuições a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação Educasociais e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado:
cional Jundiaí ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação
2020
2019
Educacional Jundiaí são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
Fornecedores
76.460,17
55.273,83
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria
Obrigações trabalhistas
1.893.835,24
2.053.318,53
das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
Obrigações fiscais
63.105,69
91.949,92
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
Empréstimos e Financiamentos
1.684.097,40
558.324,61
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
Outras Contas a Pagar
1.908.410,56
830.000,00
nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia
Adiantamentos
4.215.502,80
2.135.446,05
de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
9.841.411,86
5.724.312,94
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indijurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do valor contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total apurada e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo
mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de
2020. - Para fim único e exclusivo de publicação informamos o seguinte: O benefício distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
usufruído pela Entidade em função do gozo de sua imunidade constitucional, que fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
corresponde à cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada a suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
se encontra assim detalhado.
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
2020
2019
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações intencionais. ObteINSS SAT
38.751,85
46.433,85
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
INSS PATRONAL
775.036,81
929.001,87
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de
INSS TERCEIROS
174.383,28
208.952,48
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Educacional
988.171,94
1.184.388,20
9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei Jundiaí; Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos so12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
2020
2019
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em
Total das receitas
4.140.942
5.585.114
relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à
Total das assistências sociais e educacionais
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma
(892.052)
(1.475.798)
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
Educação
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
Percentual de Aplicação
21,54%
26,42%
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
- CEBAS - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23123.001307/2011-06 deferido condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
conforme Portaria 234 de 16 de julho de 2020 publicado no Diário Oficial da União.
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apreRelatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
sentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pelo governança a respeito,
Aos Associados da: Associação Educacional Jundiaí
Opinião Com Ressalva - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação Edu- entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
cacional Jundiaí. que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 20 de abril de 2021.
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes no- Luiz Carlos Sales - CRC - 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITAS OPERACIONAIS
2020
Sem Restrição
4.079.545,70
Mensalidades
4.140.942,42
Ipostos Diretos
(108.399,85)
(-) Gratuidades
(1.594.052,20)
Bolsas de Estudos
1.594.052,20
Outras Receitas
46.175,53
Rendimentos Financeiros
827,60
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(3.725.544,91)
Com Programas (Atividades)
Educação
(1.594.052,20)
Salários
(2.131.492,71)
RESULTADO BRUTO
354.000,79
DESPESAS OPERACIONAIS
(4.868.650,71)
Administrativas
(255.696,73)
Despesas com Pesoal
(2.271.172,66)
Impostos e Taxas
(16.694,70)
Aluguéis
(759.894,96)
Serviços Gerais
(1.120.853,38)
Manutenção
(120.721,21)
Outaras Despesas
(323.617,07)
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
(2.920.597,72)
DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
(2.920.597,72)
Ajustes por:
(+) Depreciação
3.358,31
(+) Provisão para Devedores Duvidosos
(+) Ajustes de exercícios anteriores
2.130,59
(+) Perda de Variação Cambial
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
Superávit (Déficit) Ajustado
(2.915.108,82)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
(763.213,42)
Resgate de Aplicações Financeiras
Mensalidades de Terceiros
(29.105,02)
Títulos e Créditos
(694.994,26)
Fornecedores de bens e serviços
Despesas Antecipadas
Tributos a Recuperar
(1.210,54)
Outros Valores a Receber
(37.903,60)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
2.991.326,13
Fornecedores de bens e serviços
21.186,34
Obrigações com Empregados
(159.483,29)
Provisões de Férias e Encargos
Obrigações Fiscais
(28.844,23)
Outras Contas a Pagar
1.078.410,56
Mensalidades de Terceiros
2.080.056,75
Emprestimos a Terceiros
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
(686.996,11)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações Financeiras
Outros Recebimentos por Invest. Realizados
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(30.841,86)
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Investimento (30.841,86)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
1.125.772,79
Pagamentos de Empréstimos
(464.540,80)
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Atividades
de Financiamento
630.390,13
(=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
(56.605,98)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
77.846,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
21.240,27
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NO SALDO
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(56.605,98)

2019
5.534.860,86
7.303.599,60
(111.700,83)
(1.718.485,50)
1.718.485,50
51.415,63
10.031,96
(5.279.079,82)
(1.606.784,67)
(3.672.295,15)
255.781,04
(5.279.790,67)
(1.489.839,35)
(1.129.729,72)
(31.365,20)
(691.835,59)
(1.072.517,73)
(85.837,39)
(778.665,69)
(59.829,28)
(59.829,28)
(5.083.838,91)
2019
(5.083.838,91)
(6.233,64)
(69.144,67)
(5.159.217,22)
(162.941,66)
(284.756,63)
145.267,43
15.112,24
(38.564,70)
1.512.097,88
(51.969,18)
1.056.662,90
213.698,74
829.668,60
(535.963,18)
(3.810.061,00)

49.000,00
49.000,00
2.135.446,08

2.135.446,08
(1.625.614,92)
1.703.461,20
77.846,25
(1.625.614,95)

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
2020
2019
RECEITAS
4.187.117,95 5.636.529,73
Receitas Operacionais
4.140.942,42 5.585.114,10
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
46.175,53
Outras Receitas e Outras Despesas
51.415,63
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
1.486.391,33 3.381.241,29
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros 1.486.391,33 3.381.241,29
Perda/Recuperação de Valores Ativos
Outros
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
2.700.726,62 2.255.288,44
RETENÇÕES
3.358,31
Depreciação, Amortização e Exaustão
3.358,31
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
2.697.368,31 2.255.288,44
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA
827,60
10.031,96
Resultado da Equivalência Patrimonial
Receitas Financeiras
827,60
10.031,96
Outras Receitas
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
2.698.195,91 2.265.320,40
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
2.698.195,91 2.265.320,40
Empregados
4.413.545,36 5.752.801,16
Salários e Encargos
4.413.545,36 5.752.801,16
Tributos
125.094,55
125.856,87
Federais
16.694,70
14.156,04
Municipais
108.399,85
111.700,83
Financiadores
1.080.153,72 1.470.501,28
Juros
320.258,76
778.665,69
Aluguéis
759.894,96
691.835,59
Superávit Retidos/Défict do Exercício
(2.920.597,72) (5.083.838,91)
DIRETORIA
Wladmir Alfredo Pesciotto Filho
PRESIDENTE
CPF: 178.867.398-09

Renata Soares Macedo - Contadora
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Três perguntas:
Padtec – o ano de 2020,
perspectivas e desafios
Por Jorge Priori

A

Padtec é uma fornecedora global de soluções
de última geração para
transmissão óptica, flexíveis
e de alta capacidade, baseadas na tecnologia DWDM.
Referência em sistemas para transporte óptico, hoje é
a maior fabricante de transporte óptico na América latina. Conversamos com seu
CEO, Carlos Raimar, sobre
o ano de 2020 da empresa,
as perspectivas para 2021 e
os principais desafios para a
empresa.
Como foi o ano de 2020
para a Padtec?
As mudanças nos hábitos
e necessidades das pessoas,
provocadas pelo isolamento
social adotado para conter a
pandemia de Covid-19 no
Brasil, em 2020, acelerou
o crescimento de tráfego
e da demanda por banda
larga em todas as regiões do
país – e do mundo. E isso
acabou por se refletir positivamente nos negócios da
Padtec.
Encerramos o ano com
receita operacional bruta de
R$ 318 milhões, crescimento de 21,7% em relação ao
ano anterior. O bom resultado é fruto do crescimento
de 32,1% nas receitas da
unidade de negócios de equipamentos de transporte
óptico baseados na tecnologia DWDM em 2020. Esse
crescimento, que já vinha
acontecendo em função do
aumento do uso de redes
de fibra óptica para aplicações residenciais e do 4G,
foi acelerado pelo cenário
de isolamento social que
demandou das redes de comunicações mais serviços e
maior capacidade de transmissão para atender às necessidades de conexão entre as pessoas e, também,
entre as empresas e seus
colaboradores, clientes e
parceiros, por meio de reuniões de videoconferência
e de aplicações na nuvem,
por exemplo. Isso sem considerar o ensino à distância.
Ao longo do ano, o
mercado como um todo
mostrou-se bastante aquecido, mas o destaque mesmo
ficou com o aumento do
investimento em infraestrutura de rede feito pelos
provedores de serviços de
internet regionais (ISPs,
do inglês Internet Service
Providers), que chegaram
ao final de 2020 como
começaram: em ascensão.
A receita da Padtec com
esse grupo de clientes cresceu 60% no ano passado.
Encerramos o ano com um
total de clientes de equipamentos DWDM – no Brasil
e no exterior – cerca de 70%
maior do que no final de
2019. E em nossa unidade
de negócios de serviços de
operação e manutenção de
redes de telecomunicações,
o número total de clientes
cresceu 36%.
Na área de pesquisa e

desenvolvimento, investimos R$ 35,8 milhões para
a evolução de nossa linha
de produtos para sistemas
de comunicações ópticas
de alto desempenho. O investimento em tecnologia
é o diferencial que permite
à Padtec manter-se competitiva e na fronteira do
conhecimento em nossa
área de atuação. Um dos
resultados do nosso elevado investimento em P&D,
por exemplo, foi o lançamento, em 2020, da nova
geração de transponders de
800 Gb/s e 1,2 Tb/s, uma
solução de altíssima capacidade de transmissão de dados que atende à tendência
de aumento crescente da
demanda por banda não só
nas redes de operadoras de
serviços de comunicação
como também nas interconexões entre data centers.
Chegamos ao fim de
2020 com uma saudável
estrutura de capital, sem
apresentar endividamento
líquido, com custos de captação menores que em 2019
e dívidas com prazos mais
longos, o que comprova
nossa sólida gestão financeira e operacional.
Quais são as perspectivas para 2021?
Nossos planos para 2021
incluem a continuidade dos
investimentos em desenvolvimento de produtos
com tecnologia de ponta,
a ampliação da liderança
no mercado brasileiro e o
aumento da nossa presença internacional. O Brasil
continuará sendo nosso
principal mercado de atuação, mas temos planos de
expansão internacional. Já
vendemos equipamentos
para diversas empresas da
América Latina, como Ufinet e Silica Networks, e dos
Estados Unidos. E estamos
assistindo ao crescimento
dos ISPs em toda a região,
ao surgimento das redes
neutras e ao incremento
dos incentivos à instalação
de fibra óptica.
Quais são os principais
desafios da empresa?
No “novo normal”, as
telecomunicações e a conectividade são fundamentais. E a Padtec está
bem posicionada nesse
ecossistema para oferecer
ao mercado soluções e
serviços de telecomunicações cada vez mais inovadores e no estado da arte
da tecnologia, de forma
competitiva, e assim consolidar sua liderança no
Brasil e ampliar sua presença no exterior.
Nosso maior desafio
é continuar oferecendo
soluções adequadas às diferentes necessidades dos
nossos clientes, buscando
formas de reduzir o custo
por bit transmitido, com
excelência na qualidade do
serviço oferecido.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BRASILIA DE SÃO PAULO

CNPJ - 10.436.872/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação Educacional Brasília de São Paulo apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser
necessários.. São Paulo, 28 de abril de 2021. À Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019 RECEITAS OPERACIONAIS
2020
2019
Circulante
2.320.850,86 1.098.453,38
Sem Restrição
27.273.051,94 22.204.409,42
Circulante
2.639.636,71
1.940.357,49
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.669.931,68 601.289,00
Programa (Atividades) de Educação
Fornecedores de bens e serviços
591.032,75
235.640,08
Caixa
Mensalidades
20.475.982,51 16.233.175,61
Obrigações com Empregados
1.720.446,93
1.155.508,25
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
356.355,35 297.621,29
Bolsas
6.719.234,47
5.961.935,23
Impostos Retidos s/ Serviços
3.560,30
2.372,15
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição 1.313.576,33 303.667,71
Rendimentos Financeiros
19.007,11
9.298,58
Eprestimos Bancarios
177.048,49
384.766,91
Créditos a Receber
650.919,18 497.164,38
Outras Receitas
58.827,85
Parcelamento de Impostos
147.548,24
162.070,10
Mensalidades de Terceiros
616.150,87 406.275,47
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(12.629.097,99) (12.365.347,06)
Adiantamentos Diversos
56.120,60
Com Programas (Atividades)
(12.629.097,99) (12.365.347,06)
Não Circulante
791.882,90
934.966,47
Impostos a Compensar / Recuperar
34.768,31
34.768,31
Educação Salarios
(5.909.863,52) (6.403.411,83)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Não Circulante
894.807,85 812.934,20
Gratuidades Concedidas
(6.719.234,47) (5.961.935,23)
Parcelamentos de Tributos
791.882,90
934.966,47
Realizável a Longo Prazo
RESULTADO BRUTO
14.643.953,95
9.839.062,36
Imobilizado
894.807,85 798.287,60
DESPESAS
OPERACIONAIS
(10.763.439,16)
(9.506.349,14)
Patrimônio Social
(215.860,90)
(963.936,38)
Bens sem Restrição
1.665.353,29 1.370.408,00
Administrativas
(3.224.840,08) (4.670.420,55)
Superávit
ou
Déficit
Acumulado
(963.936,38)
(1.150.636,74)
(-) Depreciação Acumulada
(770.545,44) (572.120,40)
Materiais Didaticos
(2.005.569,68) (1.068.560,97)
Superávit ou Déficit do Exercicio
748.075,48
186.700,36
Intangível
14.646,60
Impostos e Taxas
(495.749,74)
(467.146,77)
Aluguéis
(2.489.640,74) (1.778.216,99)
3.215.658,71
1.911.387,58
ATIVO
3.215.658,71 1.911.387,58 PASSIVO
Serviços Prestados
(1.330.919,28)
(827.709,47)
Manutenção
(352.548,25)
(242.782,05)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
Depreciação e Amortização
(197.930,28)
(125.612,82)
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Patrimonio
Superávit/
Total do
Despesas Diversas
(666.241,11)
(325.899,52)
Social
Déficit AC
Patrimônio Resultado Financeiro
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BRASILIA, é
(3.132.439,31)
(146.012,86)
Saldos
em
31.12.2018
(1.150.636,74)
(1.150.636,74)
uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos moldes
Despesas Financeiras
(3.132.439,31)
(146.012,86)
do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação tem Movimentação do Período
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
748.075,48
186.700,36
186.700,36
186.700,36
por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver a educação e a instrução, Superávit/Déficit do Período
em todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios consignados na legislação Ajuste de Exercicios Anteriores
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Saldos
em
31.12.2019
(963.936,38)
(963.936,38)
respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da cultura, da pesquisa científica, da
tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade Movimentação do Período
Descrição
2020
2019
748.075,48
748.075,48
humana, através do aperfeiçoamento do homem e da preservação da cultura brasileira, Superávit/Déficit do Período
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
748.075,48 186.700,36
inspirada nos princípios, morais, cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar Ajuste de Exercicios Anteriores
(215.860,90)
(215.860,90) Outros Componentes do Resultado Abrangente
de congressos, seminários, conferências, excursões e reuniões com finalidade Saldos em 31.12.2020
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro
educacionais, culturais e sociais. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Aos AssoDisponível para Venda
CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade
ciados da: Associação Educacional Brasília de São Paulo. Opinião - Examinamos as . Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vinculadas demonstrações Contábeis da Associação Educacional Brasília de São Paulo. que compreàs organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base endem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do do Resultado Abrangente
de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa Total
748.075,48 186.700,36
DE LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO
procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações o resumo das principais políticas contábeis.Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa2020
2019
mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de trimonial e financeira da Associação Educacional Brasília de São Paulo. em 31 de dezembro Método Indireto
lucro. 3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a)Apuração do superávit/déficit de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
748.075,48
186.700,36
do exercício - Apuração do superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais nessa data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacioAjustes por:
decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais são reconhecidas em nais de contabilidade. Base para Opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
regime de competência de exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
(+) Depreciação
197.930,28
112.727,47
concedidos a alunos, doações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
(+) PCLD
são reconhecidas quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação
Superávit (Déficit) Ajustado
946.005,76
299.427,83
Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com Educacional Brasília de São Paulo. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
(153.754,80)
260.799,08
seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Mensalidades de Terceiros
(209.875,40)
260.799,08
A Entidade na medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
Adiantamentos diversos
56.120,60
de custo para reverter sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
Tributos a Recuperar
circulantes e a longo prazo: Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores fundamentar nossa opinião. Ênfase - Gratuidades - Em 16/06/2020 foi deferido o pedido de
Despesas Antecipadas
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos alvará de entidade filantrópica com validade de três anos e a entidade se beneficiou do INSS
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes 733.799,94
79.385,75
circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, patronal no montante de R$ 1.953.637,57 em 2019 foi de R$ 1.908.093,53, sendo que esses
Fornecedores de bens e serviços
355.392,67 (372.063,33)
acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos.c)Patrimônio Social: Composto valores foram lançados no balanço como contas de compensações. Não foram efetuados tesObrigações com Empregados
534.824,55
248.477,04
pelos superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não tes de recuperabilidade nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração entender
Obrigações Tributárias
1.188,15
572,20
tem capital social. d)Empréstimos : Empréstimos obtidos para manutenção do capital que não existem perdas a serem contabilizadas. Outras informações que acompanham as
Outras Obrigações a Pagar
(2.583,01)
354.652,78
de giro, com incidência de taxas de juros de mercado, junto a Instituição financeira demonstrações contábeis e o relatório do Auditor A administração da Associação EducacioAdiantamento de Clientes
387,02
credora para pagamento em 36 parcelas do saldo devedor, e que no próximo exercício nal Brasília de São Paulo. é responsável por essas outras informações que compreendem o
Parcelamentos
(155.022,42) (152.639,96)
de 2020 serão quitadas. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange
Parcelamentos L.P.
Equivalentes de Caixa estão assim apresentadas:
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
2020
2019 sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nos(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
1.526.050,90
639.612,66
Bancos conta movimento
356.355,35
297.621,29 sa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações financeiras
1.313.576,33
303.667,71 relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
1.669.931,68
601.289,00 nosso conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
Outros Receb. por Investimentos Realizados
5.MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer dos relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(279.803,93) (145.575,21)
exercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim demonstrados:
Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Invest.
(279.803,93) (145.575,21)
2020
2019 a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra- Pagamento de Emprestimos
(177.604,29)
a receber
616.150,87
465.103,32 ções contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
de Caixa das Atividades
de Financiamento
Monitor Mercantil
22Mensalidades
Terça-feira,
23 de março
de 2021 l(177.604,29)
Financeiro
Provisão
para créditos duvidosos acumulados
0,00
(58.827,85) das demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no Fluxo
Líquido a receber
616.150,87
406.275,47 pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de (=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ.s de Financ.
(=)
Aumento
Líq.
de
Caixa
e
Equiv.
de
Caixa
1.068.642,68
494.037,45
6.ADIANTAMENTOS - São compostos por valores adiantados a funcionários, demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
601.289,00
107.251,55
fornecedores, empréstimos a terceiros, tributos e recuperar e estão assim fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período
1.669.931,68
601.289,00
demonstrados:
pela avaliação da capacidade de a Associação Educacional Brasília de São Paulo. continuar Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período
2020
2019 operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade AUMENTO NO SALDO DE CAIXA
1.068.642,68
494.037,45
Adiantamento a fornecedores
0,00
56.120,60 operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não E EQUIVALENTES DE CAIXA
0,00
56.120,60 ser que a administração pretenda liquidar a Associação Educacional Brasília de São Paulo. ou
DVA
DEMONSTRAÇÃO
DO
VALOR
ADICIONADO
7. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, contribuições das operações. Os responsáveis pela governança da Associação Educacional Brasília de São
2020
2019
sociais e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado:
20.475.891,14
16.233.176
Paulo. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das RECEITAS
2020
2019 demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra- Receitas Operacionais
20.475.891,14 16.233.175,61
Fornecedores
591.032,75
235.640,08 ções contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
Obrigações trabalhistas
1.720.446,93
1.185.622,38 contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se Outras Receitas e Outras Despesas
ma
notícia
replifundadora
e
CEO
do
apliMas,
sua
experiência
no
uma
característica
diferente
a
empresa
expandiu
seus
bar
com
a misoginia
que
Obrigações fiscais
3.560,30
2.372,15 causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
4.266.461,22
4.209.365
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e Financiamentos
354.652,78 Tinder
razoável é um
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Outras Contas a Pagas
2.583,01 de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as evende Valores
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nesta
segunda- abriu o 147.548,24
capital da empre2014,relevantes
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o podiam
iniciar
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aplicativo por assédio seSegundo Wolfe, a intenção VALOR
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no site de12.023.811
sua emADICIONADO
BRUTO
(1-2)
16.209.429,92
8.PASSIVO
EXIGÍVEL
LONGO PRAZO sa. Ela também se tornou
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e que serão quitados até o final do exercício seguinte e estão assim demonstrados:
197.930,28
125.612,82
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e man- Depreciação, Amortização e Exaustão
geram fortunas. Isso acon- Estados Unidos
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Justin
poder
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novos
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ao movimento
2020 a levar sua
2019 -chefe
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relevante nas
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Black16.011.499,64
Lives Matter.11.898.198
791.882,90
934.966,47 por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais VALOR ADIC. RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
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9.329.419
demensalmente.
US$
1,5 10.IMUNIDADE
bilhão
(cerca
de anos:
ela foi
a cofundadora
acabou, ela fundou tone comprou a participação ta e um perfil de defensora meses 9.223.429,33
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ting do Tinder, um dos apli- rio
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US$ 3631.924.230
milhões
2020 se encontra
auditoria
obtidas,Andrey
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2.489.640,74
1.778.216,99
INSS SAT
76.613,22
74.827,16 Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção
INSSfevereiro,
PATRONAL quando a coem
mundo 1.532.264,78
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dedenamoro,
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as respectivas
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contá- Outros
Impostos,
taxas
e
contribuições
495.749,74
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INSS TERCEIROS
344.759,57
336.722,39 beis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
495.749,74
467.146,77
1.953.637,57
1.908.093,53 conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso Impostos, taxas e contribuições
11.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei relatório. Todavia, eventos ou condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter Remunetação do Capital Próprio
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Juros e aluguéis
INVESTPREV SEGURADORA S.A.
INVESTPREV
SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S.A.
2020
2019 demonstrações contábeis, inclusive
as
divulgações
e
se
as
demonstrações
contábeis
repreJuros
sobre
capital
próprio
e
dividendos
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
Total das receitas
20.475.982,51 16.233.175,61 sentam as correspondentes transações
e osCONVOCAÇÃO
eventos de maneira compatível com o objetivo de Superavit/Déficit do Exercício
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
748.075,48
186.700
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de
Total das assistências sociais e educacionais (4.802.318,75) (4.416.098,33) apresentação
Ficam convocados
os Senhores Acionistas
da Companhia acom
se reunirem
em Assembleia Geral
que será realizada,
de foradequada.
Comunicamo-nos
os responsáveis
pelaOrdinária
governança
a respeito,
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São
ma semipresencial,
no
dia
31
(trinta
e
um)
de
março
de
2021,
às
10:00
horas,
na
sede
social
da
Companhia,
situada
em
São
PauDIRETORIA
Percentual de Aplicação
23,45%
27,20% entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifiPaulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte
12. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL cativas
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
auditoria,
inclusive
eventuais deficiências
nos controles
internos
que
ordem de
do dia:
1. Tomar as
contas dosas
administradores,
examinar, discutirsignificativas
e votar as demonstrações
financeiras
relativas ao
exerAyako
Renata
Soares3. Ratificação
Macedoda -responsabilidade
Contadorados
relativas ao
exercício Kuba
findo em Sakamoto
2020; 2. Proposta sobre a destinação
dos resultados;
NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - CEBAS - A Entidade obteve a renovação do Certificação identificamos
durante
nossos
Paulo (SP),
28 de da
abril
de 2021. dos diretores perante a PRESIDENTE
cício findo em 2020;
2. Proposta
sobretrabalhos.
a destinaçãoSão
dos resultados;
3. Ratificação
responsabilidade
- CPF:
688.304.758-15
CRC
1SP-299.611/O-0
diretores perante a SUSEP;
4. Remuneração
dos Administradores
da Companhia
e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º
SUSEP;
4. Remuneração
Administradores
da Companhia Responsável
e 5. Assuntos Gerais.Técnico
Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam
das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Educação em 16/07/2020. Luiz
Carlos
Sales - dos
CRC
- 1SP 048.626/0-4
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi

U

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.

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.
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Aprovada a MP que renegocia dívidas com fundos constitucionais

O

Plenário da Câmara dos Deputados concluiu
nesta quinta-feira a votação da Medida Provisória
1016/20, que prevê renegociação de dívidas junto a
fundos constitucionais para
financiamento do desenvolvimento econômico regional. A MP, que tem vigência
até o dia 27 de maio, será
enviada agora para análise
do Senado.
Os deputados aprovaram dois destaques com
mudanças pontuais em
relação ao texto principal
aprovado na noite desta
quarta, de autoria do relator da MP, deputado Júlio
Cesar (PSD-PI) .

O texto que vai ao Senado prevê renegociação
extraordinária de dívidas
perante fundos constitucionais do Norte (FNO),
do Nordeste (FNE) e do
Centro-Oeste (FCO).
O pedido de renegociação de empréstimos poderá
ser feito sempre que o interessado reunir as condições
estipuladas, mas para aqueles que renegociarem até 31
de dezembro de 2022 aplicam-se descontos e bônus
maiores.
A renegociação, a ser feita
com os bancos administradores (Banco da Amazônia,
Banco do Nordeste e Banco do Brasil), destina-se a
empréstimos feitos há, pelo

menos, sete anos e lançados,
no balanço do fundo, como
prejuízo total ou coberto por
provisão. O relatório também previa a repactuação de
empréstimos lançados como
prejuízo parcial, mas um destaque do Novo retirou esse
trecho da MP.
Serão abrangidas as parcelas em atraso, mas os descontos não poderão reduzir
o valor original da operação
de crédito ou implicar redução maior que 90% dos valores a serem renegociados.
O prazo de pagamento será
de até 120 meses.
Poderão ser renegociados
ainda os débitos em atraso de
empreendimentos rurais de
qualquer porte não pagos até

30 de dezembro de 2013 caso se localizem no Semiárido
e a cidade tenha tido estado
de calamidade pública ou de
emergência reconhecido pelo governo federal devido à
seca ou estiagem no período
de sete anos contados do empréstimo.
De 60% a 90%
Para quem renegociar até
31 de dezembro de 2022, os
descontos variam conforme o porte do beneficiário.
Após esse prazo, um regulamento definirá os descontos e bônus aplicáveis.
Para quitação da dívida,
os descontos variam de
60% a 90%, conforme o

empréstimo seja rural ou
não rural, segundo o porte
do beneficiário e caso o empreendimento esteja ou não
localizado no Semiárido.
No cálculo do valor sobre o qual serão aplicados
os descontos, tanto na quitação quanto no parcelamento, haverá diferenciação na correção da dívida
original conforme o porte
do mutuário.
Se for miniprodutor ou
agricultor familiar, a dívida
deverá ser corrigida pelo
IPCA ou pela aplicação dos
encargos normais fixados
em várias leis que regularam o tema e sem os bônus
não usados. Para os demais
produtores, a correção será

pela variação do IPCA. A
todo caso, se a dívida estiver
em cobrança judicial, será
aplicado mais 1% a título de
honorário advocatício.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, quem
parcelar poderá pagar as
prestações com juros vigentes do fundo para atividade
econômica semelhante à
originalmente financiada,
com prazo de pagamento
de dez anos (2023 a 2032).
Os descontos para pagamento em dia das parcelas
por aquele que refinanciar
a dívida variam de 20% a
50% segundo os mesmos
critérios de enquadramento usados no desconto para
quitação.

Petra Gold é acusada de cometer irregularidades
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) determinou que Petra Gold
Serviços Financeiros S.A.
e Índigo Investimentos
Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.
se abstenham de realizar

a oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da
Instrução CVM 476, da
5ª Emissão de debêntures
simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, com garantia

Deságio no pedágio e
outorga na primeira
licitação híbrida
B3 realiza primeira licitação com sistema híbrido,
com deságio no valor do
pedágio e outorga
O Consórcio Eco 153,
formado pelas empresas
EcoRodovias e GLPX,
venceu nesta quinta-feira o
leilão do sistema rodoviário
BR 153/414/080 Tocantins-Goiás, realizado na B3.
Essa foi a primeira licitação
que ocorreu com sistema
híbrido, baseado no deságio
do valor do pedágio e no
valor da outorga.
O consórcio ofereceu o
desconto máximo de 16,25%
para o valor de pedágio e R$
320 milhões de outorga. O
outro concorrente, a CCR,
também ofereceu o valor
máximo de desconto no pedágio, mas uma outorga de
R$ 117 milhões.
O sistema rodoviário leiloado tem 850,7 quilômetros: de Aliança do Tocantins (TO) à divisa de estado
com Goiás (rodovia BR153/TO); da divisa do Estado de Goiás com Tocantins
até Anápolis (GO) (rodovia
BR-153/GO; de Assunção
de Goiás (GO) até Anápolis
(rodovia BR-414/GO); do
entroncamento com a BR414 em Assunção de Goiás
até o entroncamento com a

BR-153 (rodovia BR-080/
GO).
De acordo com a agência Brasil, a concessão terá
duração de 35 anos, prorrogáveis por mais cinco anos.
Segundo o edital, está previsto o aporte de R$ 14 bilhões de investimentos em
infraestrutura e prestação
de serviços, conservação,
manutenção, operação, implantação de melhorias e
ampliação de capacidade
das rodovias. O trecho leiloado é a principal ligação
dos estados do Tocantins,
do Maranhão, do Pará e do
Amapá com o Centro-Sul
do país.
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), é estimada
a criação de 119.422 empregos (diretos e indiretos) no
decorrer do tempo da concessão. “Os investimentos
que serão feitos são muito
importantes em duplicação,
em segurança, em tecnologia. A gente vai estar melhorando o nível de serviço
em uma rodovia que é super importante para o agronegócio, que vai crescer
cada vez mais naquela região”, destacou o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas.

real adicional, em série
única da Petra Gold Serviços Financeiros.
A autarquia apurou indícios que a Petra Gold
Serviços
Financeiros
S.A., assim como seu sócio, Eduardo Monteiro

Wanderley, estariam realizando operação fraudulenta no mercado de
capitais, por meio dessa
oferta. Em caso de descumprimento, a CVM
poderá aplicar multa diária de R$ 100 mil.

A emissão de Stop Order (suspensão) é uma medida de natureza cautelar,
com o objetivo de prevenir ou corrigir situações
anormais de mercado detectadas pela Autarquia.
Por isso, não deve se con-

ASSOCIAÇÃO A NATUREZA DO ENSINO

fundir com a penalização
das pessoas indicadas. No
caso de infrações, a penalização exige a conclusão de
processo administrativo
sancionador com decisão
condenatória, quando for
necessário.

CNPJ – 11.413.825/0001-54

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação A Natureza do Ensino apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos auditores
independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
São Paulo, 16 de abril de 2021. À Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019 RECEITAS OPERACIONAIS
2020
2019
Circulante
12.068.802,97 12.386.572,49
Receita
22.062.005,84 25.145.585,84
Circulante
5.676.565,92
5.666.306,68
Caixa e Equivalentes de Caixa
3.517.973,27 3.920.889,44
Programa (Atividades) de Educação
Fornecedores de bens e serviços
191.101,25
341.588,55
Caixa
Mensalidades
21.915.722,42 24.995.065,76
Obrigações com Empregados
990.104,96
852.524,20
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
12.504,19
50,47
Bolsas
4.807.145,00
6.093.527,59
Provisões
518.908,24
498.329,46
Aplicações Financ. – Recursos sem Restrição
3.505.469,08 3.920.838,97 Outras Obrigações
(-) PCLD
2.414,19
2.952,24
Créditos a Receber
8.550.829,70 8.465.683,05
78.264,18
Obrigações Tributárias
114.438,93
27.574,85 Outras Receitas
Mensalidades de Terceiros
1.225.914,32 782.641,80
CUSTOS
E
DESPESAS
OPERACIONAIS
Emprestimos e Financiamentos
1.008.595,32
740.539,73
(-)PCLD
- (78.264,18)
Com Programas (Atividades)
(11.161.186,02) (12.549.983,39)
Alugueis a Pagar
67.276,46
88.349,50
Impostos a Recuperar
Educação
(6.354.041,02) (6.456.455,80)
Conta Correntes
1.381.365,66
2.070.490,70
Adiantamentos Diversos
Saúde
1.402.360,91
1.043.957,45
Acordos Judicias
539.128,67 733.200,15 Adiantamento de Clientes
Gratuidades
Concedidas
(4.807.145,00) (6.093.527,59)
701.308,60
495.996,04
Empréstimo a Terceiros
6.785.786,71 7.028.105,28 Não Circulante
Trabalho Voluntário
Emprestimos e Parcelamentos
701.308,60
495.996,04
Não Circulante
1.972.636,47 2.033.022,23
RESULTADO BRUTO
15.707.964,82 18.689.130,04
Patrimônio Social
7.663.564,92
8.257.292,00 DESPESAS OPERACIONAIS
Realizável a Longo Prazo
(16.240.371,67) (17.322.152,18)
Superávit ou Déficit Acumulado
8.257.292,00
7.112.095,20
Bens
2.450.157,15 2.382.532,25
Administrativas
(1.352.420,98) (2.015.726,24)
Superávit ou Déficit do Exercicio
(593.727,08)
1.145.196,80
(-) Depreciação Acumulada
(490.251,51) (366.233,25)
Salários
(5.955.516,95) (6.004.579,27)
14.041.439,44
14.419.594,72
Intangível
12.730,83
16.723,23 TOTAL DO PASSIVO
Encargos Sociais
(327.849,73)
(508.515,76)
TOTAL DO ATIVO
14.041.439,44 14.419.594,72
Prestação
de
Serviços
(2.930.069,72) (3.854.498,13)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Aluguéis
(3.140.113,68)
(3.018.216,97)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
Patrimonio
Superávit/
Total do
Serviços Gerais
(502.858,20)
(216.340,47)
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Social
Déficit AC
Patrimônio
Manutenção
(655.906,47)
(614.727,43)
Saldos em 31.12.2018
7.112.095,20
7.112.095,20
Impostos
e
Taxas
(673.713,62)
(611.618,50)
1.CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO A NATUREZA DO ENSINO, Movimentação do Período
Materiais
Didáticos
(512.591,43)
(290.145,04)
é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos Superávit/Déficit do Período
1.145.196,80
1.145.196,80
Depreciação e Amortização
(128.010,66)
(116.523,39)
moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Ajuste ao Resultado
Despesas Diversas
Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver a Saldos em 31.12.2019
8.257.292,00
8.257.292,00 Resultado Financeiro
(61.320,23)
(71.260,98)
educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios Movimentação do Período
Receitas Financeiras
68.019,24
150.520,08
consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da Superávit/Déficit do Período
(593.727,08)
(593.727,08)
Despesas Financeiras
(61.320,23)
(221.781,06)
cultura, da pesquisa científica, da tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir Ajuste ao Resultado
- SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
(593.727,08)
1.145.196,80
para o desenvolvimento da solidariedade humana, através do aperfeiçoamento do Saldos em 31.12.2020
7.663.564,92
7.663.564,92
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
homem e da preservação da cultura brasileira, inspirada nos princípios, morais,
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar de congressos, seminários,
Descrição
2020
2019
2020
2019
conferências, excursões e reuniões com finalidade educacionais, culturais e sociais. RECEITAS
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
(593.727,08) 1.145.196,80
21.915.722,42 24.995.065,76
2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração Receitas Operacionais
Outros Componentes do Resultado Abrangente
das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro
Disponível para Venda
naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram Outras Receitas e Outras Despesas
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
5.795.187,16 6.600.372,80
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros
5.795.187,16 6.600.372,80
do Resultado Abrangente
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada Perda/Recuperação de Valores Ativos
Total
pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos Outros
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO
(593.727,08) 1.145.196,80
específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
16.120.535,26 18.394.692,96
e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a RETENÇÕES
DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
128.010,66
116.523,39
serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3. Depreciação, Amortização e Exaustão
128.010,66
116.523,39
Método Indireto
2020
2019
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit do VALOR ADIC. LÍQ. PROD. PELA ENTIDADE (3-4) 15.992.524,60 18.278.169,57
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
exercício: Apuração do superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais VALOR ADIC. RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
146.283,42
150.520,08
Superávit (Déficit) do Período
(593.727,08) 1.145.196,80
decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais são reconhecidas Resultado da Equivalência Patrimonial
Ajustes por:
em regime de competência de exercícios. As despesas com bolsas de estudos Receitas Financeiras
68.019,24
150.520,08
120.225,03
(+) Depreciação
128.010,66
e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e as receitas com Outras Receitas
78.264,18
(+) Estoque
subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos pagamentos ou VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
16.138.808,02 18.428.689,65
(+) PCLD
48.530,95
recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
16.138.808,02 18.428.689,65
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Pessoal e Encargos
12.637.407,70 13.431.876,32
Superávit (Déficit) Ajustado
(465.716,42) 1.313.952,78
despesas e investimentos Patrimoniais. A Entidade na medida do possível vem Despesas com Pessoal
12.637.407,70 12.472.174,40
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circ.
(85.146,65) (3.211.722,23)
959.701,92
adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter sua situação Encargos Sociais
Mensalidades
(521.536,70) (263.973,85)
3.421.413,78 3.239.998,03
financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes e em longo prazo: Os Remuneração de capitais de terceiros
Adiantamentos a Fornecedores
ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando Juros
Titulos e Valores Imobiliarios
3.140.113,68 3.018.216,97
aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes são Aluguéis
Tributos a Recuperar
11.516,93
281.300,10
221.781,06
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, Outros
Despesas Antecipadas
194.071,48 (633.534,05)
673.713,62
611.618,50
dos encargos incorridos. c) Patrimônio Social - Composto pelos superávits e Impostos, taxas e contribuições
Outros Valores a Receber
242.318,57 (2.325.731,26)
673.713,62
611.618,50
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circ.
(317.325,36) 2.537.869,78
déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não tem capital Impostos, taxas e contribuições
Fornecedores de bens e serviços
(150.487,30) (269.751,96)
social. d) Empréstimos: Empréstimos obtidos para manutenção do capital de giro, Remuneração do Capital Próprio
Obrigações com Empregados
134.846,11
77.725,67
com incidência de taxas de juros de mercado, junto a Instituição financeira credora Juros e aluguéis
Obrigações Tributárias
50.110,45
2.411,18
para pagamento em 36 parcelas do saldo devedor, e que no próximo exercício Juros sobre capital próprio e dividendos
(593.727,08) 1.145.196,80
Emprestimos com Terceiros
(689.125,04) (317.146,84)
de 2020 serão quitadas. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Superavit/Déficit do Exercício
Matriculas
Antecipadas
358.403,46
1.043.957,45
Equivalentes de Caixa estão assim apresentadas:
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
Subvenções e Assistências Governamentais
(21.073,04)
(27.670,99)
2020
2019 Aos Associados da: Associação Educacional Jundiaí
Outras Obrigações a Pagar
2.028.345,27
Bancos conta movimento
12.504,19
50,47 Opinião Com Ressalva - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação
640.100,33
Aplicações financeiras
3.505.469,08 3.920.838,97 Educacional Jundiaí. que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de (=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais (868.188,43)
3.517.973,27 3.920.889,44 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
5. MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer dos e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondenOutros Recebimentos por Invest. Realizados
exercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim demonstrados: tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(67.624,90) (176.747,55)
2020
2019 opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção “Base para opinião com res(=)
Caixa
Líq.
Consumido
pelas
Ativ.
de
Invest.
(67.624,90)
(176.747,55)
Mensalidades a receber
1.225.914,32
782.641,80 salvas” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
Provisão para créditos duvidosos acumulados
0,00
(78.264,18) todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Edu- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos
532.897,16
Líquido a receber
1.225.914,32
704.377,62 cacional Jundiaí. Em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e
Outros Recebimentos por Financiamentos
6. ADIANTAMENTOS - São compostos por valores adiantados a funcionários, os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
Pagamentos de Empréstimos
495.996,04
fornecedores, Impostos a recuperar, Empréstimos a Terceiros e Despesas contábeis adotadas no Brasil. Opinião com Ressalvas - A Empresa vem apresentado
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
antecipadas e estão assim demonstrados:
contastes prejuízos desde a sua abertura, no entanto vem fazendo negociações finan- (=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financ. 532.897,16
495.996,04
2020
2019 ceiras, fazendo e pegando empréstimos, fugindo assim do seu objetivo social. Sendo (=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
(402.916,17)
959.348,82
Despesas Antecipadas
0,00
194.071,48 que estas transações não possuem nenhum documento de suporte.Base para Opinião Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período
3.920.889,44
0,00
0,00
194.071,48 - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período
3.517.973,27 3.920.889,44
7. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas AUMENTO(DIMINUIÇÃO) NO SALDO DE CAIXA
a fornecedores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/ na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra- E EQUIVALENTES DE CAIXA
(402.916,17) 3.920.889,44
financiamentos, contribuições sociais e creditos antecipados por clientes que está ções contábeis”. Somos independentes em relação à Associação Educacional Jundiaí,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
assim demonstrado:
2020
2019 e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
Fornecedores
191.101,25
341.588,55 e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Obrigações trabalhistas
1.548.181,02 1.413.334,91 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda- Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacioObrigações fiscais
77.685,30
27.574,85 mentar nossa opinião. Ênfase - Foi apresentado certificação de entidades beneficentes nais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional
Empréstimos/Financiamentos
1.008.595,32
681.010,72 de assistência social (CEBAS) emitida pelo órgão competente em 16/07/2020 com va- ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção releContas a pagar
67.276,46
88.349,50 lidade de três anos. E a Entidade se beneficiou das quotas do INSS no ano de 2020 vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
Adiantamento de Clientes
1.402.360,91 1.043.957,45 no valor de R$ 998.171,94 em 2019 no valor de R$ 1.184.388,20. Outras informações planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
4.295.200,26 3.595.815,98 que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor. A administração como obtemos evidência de auditoria apropriada a suficiente para fundamentar nossa
8. INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de da Associação Educacional Jundiaí é responsável por essas outras informações que opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
dezembro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma internos, conluio, falsificação, omissão ou representações intencionais. Obtemos entendia recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos
relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Educacional Jundiaí;
e a receita bruta total apurada mensalmente. 9.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM demonstrações contábeis ou com nosso conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimaforma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2020 E 2019. - Para fim único e exclusivo de
concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos requepublicação informamos o seguinte: O benefício usufruído pela Entidade em função ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
do gozo de sua imunidade constitucional, que corresponde à cota patronal do INSS, da administração e da governança pelas demonstrações contábeis A administração é com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em
cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 se encontra assim detalhado.
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à
2020
2019 de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles internos capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
INSS SAT
100.350,28
103.700,73 contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
INSS PATRONAL
2.007.005,91 2.074.014,56 erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
INSS TERCEIROS
451.576,31
466.653,26 avaliação da capacidade de a Associação Educacional Jundiaí continuar operando, di- nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
2.558.932,50 2.644.368,55 vulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade ope10.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que racional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
a administração pretenda liquidar a Associação Educacional Jundiaí ou cessar suas contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
2020
2019 operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apreTotal das receitas
21.915.722,42 24.995.065,76 operações.Os responsáveis pela governança da Associação Educacional Jundiaí são sentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pelo governança a respeito,
Bolsas de estudos a alunos
3.243.124,00 4.096.667,59 aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons- entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
Total das assistências sociais e educacionais (3.243.124,00) (4.096.667,59) trações contábeis.Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
Percentual de Aplicação
14,80%
16,38% contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 20 de abril de 2021.
11.CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente Luiz Carlos Sales - CRC - 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico
SOCIAL - CEBAS - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
DIRETORIA
Assistência Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23123.001.308/2011-42 Segurança razoável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma
deferido conforme Portaria 1005 de 22 de setembro de 2017 publicado no Diário auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
Ciro Rodrigues de Figueiredo
Renata Soares Macedo - Contadora
PRESIDENTE - CPF: 060.513.598-34 CRC 1SP-299.611/O-0
sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
Oficial da União
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Caminhoneiros recorrem à
Petrobras pelo fim da PPI

O

s
caminhoneiros
recorreram
à Petrobras para
apresentar à nova gestão da
empresa seus argumentos
em defesa das mudanças
no cálculo de reajuste do
óleo diesel. Num encontro
virtual de uma hora e meia,
pela manhã, as três principais lideranças da categoria
pediram o fim da Política
de Paridade de Importação
(PPI), que prevê reajustes
de preços no Brasil quando
a cotação internacional do
petróleo e o dólar sobem.
Os caminhoneiros não querem mais uma solução fiscal
do governo. A reivindicação, agora, é por uma posição favorável do novo presidente da estatal, Joaquim
Silva e Luna.
O general do Exército assumiu o comando da Petrobras no último dia 19. Desde então, pouco falou sobre
os preços dos combustíveis.
O tema é polêmico. Foram,
justamente, os recorrentes
aumentos do diesel nos primeiros três meses do ano,
de mais de 40%, o pivô do
embate de Bolsonaro com
o ex-presidente da petrolífera, Roberto Castello Branco.
Ele foi demitido pelas redes
sociais um mês antes do seu
sucessor chegar. O presi-

dente da República acusou
o executivo, na época, de
ser insensível aos apelos dos
consumidores, principalmente, dos caminhoneiros.
Além de ser uma importante base de apoio do
governo, a categoria tem
sempre na manga o trunfo
de poder parar o país, como
fez na greve histórica de
maio de 2018. O movimento de paralisação de estradas e atrasos na entrega de
produtos de primeira necessidade à população levou o
então presidente da Petrobras, Pedro Parente, a pedir
demissão do cargo.
O governo de Michel
Temer deu uma solução
momentânea ao problema,
instituindo um subsídio ao
preço do diesel. Mas, já no
primeiro ano de gestão de
Bolsonaro, as reivindicações voltaram à tona e perduram até hoje.
Nesta sexta-feira termina o
prazo de isenção fiscal sobre
o combustível. A expectativa
dos caminhoneiros é de que o
preço volte a subir em seguida,
em proporções ainda maiores,
já que Estados aumentaram o
ICMS nos dois últimos meses em que os tributos PIS e
Cofins estavam zerados. Com
isso, o preço do diesel até subiu em março e abril – 0,5%,

Varejo projeta avanço
nos próximos meses
Estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) prevê crescimento do setor, com destaque para abril, que deve
apresentar alta de 33% na
movimentação de compras
dos consumidores, O setor deve sinalizar melhora
nos próximos meses, após
período de queda devido
a pandemia e os dados da
pesquisa revelam avanço de
33,19% para abril e 16,49%
para maio, quando comparados ao mesmo período do
ano anterior.
O economista e presidente do Ibevar, Claudio
Felisoni de Angelo, explica
que 2020 foi um ano difícil
para o varejo. “O ano anterior está marcado por ser
um período pandêmico e de
bastante recessão no mercado em geral. Para 2021, os
índices são melhores, principalmente, no segmento de
varejo, que projeta aumento
significativo de vendas. Na
verdade, esses aumentos
significativos são explicados
porque a base de compara-

ção é muito baixa.”, comenta o professor.
Alguns segmentos indicam contínuo crescimento
em março e abril, respectivamente, sendo eles: artigos
farmacêuticos, com índices
de 33,77% e 21,34%; tecidos, vestuário e calçados
com 181,73% e 52,83%;
livros, jornais, revistas e
papelaria, com 51,20% e
40,71%; materiais de construção, 38,12% e 16,59%;
e móveis e eletrodomésticos, com 52,66% e 18,39%.
Único setor que deve apresentar leve queda é de hiper e supermercados, com
-1,41% em abril e -5,66%
em maio.
O Ibevar é uma instituição sem fins lucrativos, que
se propõe a produzir conteúdo no setor de Varejo
& Consumo, promover networking entre executivos
que atuam nessa área e gerar negócios entre os participantes. Também atua em
conjunto com o Provar/
FIA no desenvolvimento
dos executivos de varejo.
www.ibevar.org.br

segundo cálculo do Instituto
de Estudos Estratégicos de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), a partir
de dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
O encontro desta quartafeira com a Petrobras foi liderado pela Confederação
Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga
(CNTRC), que agrega sindicatos de todo País. Ao lado
do presidente da entidade,
Plínio Dias, estiveram o representante da confederação
em São Paulo, Flávio Zamith,
e o presidente da Associação
Nacional do Transporte Autônomo do Brasil (ANTB),
José Roberto Stringasci. O
interlocutor da Petrobras foi
o gerente de Marketing, Sandro Paes Barreto, segundo os
sindicalistas. A Petrobras não
informou o nome do seu representante.
Ao marcar a conversa, a
intenção do grupo era, num
primeiro momento, apresentar seus argumentos ao corpo
técnico da empresa, antes de
Silva e Luna anunciar qualquer decisão sobre a política
de preços dos combustíveis
em sua gestão. Mas ainda
aguardam, para os próximos
dias, uma conversa diretamente com o general.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GIANGIACOMO

CNPJ: 07.104.361/0001-27

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GIANGIACOMO, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório
dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser
necessários. São Paulo, 27 de Abril de 2021. À Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019
Circulante
922.912,91 476.304,36
Circulante
647.657,92 605.666,64
Caixa e Equivalentes de Caixa
203.175,32
95.149,54
Exigível a Curto Prazo
647.657,92 605.666,64
Caixa
10.183,42
10.183,42
Fornecedores de bens e serviços
1.118,18
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
20,00
20,00
Obrigações Trabalhistas
518.229,19 443.387,73
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição 192.971,90
84.946,12
Obrigações Tributarias
1.339,08
1.659,32
Créditos a Receber
719.737,59 381.154,82
Otras Obrigações
7.612,24
1.846,49
Mensalidades de Terceiros
681.920,48 342.645,79
Parcelamentos de Tributos
120.477,41 157.654,92
Adiantamentos a Funcionários
7.612,24
Provisões
Depósitos Judiciais
30.204,87
30.204,87
Não Circulante
Outros Créditos
8.304,16
Exigível a Longo Prazo
Não Circulante
73.999,05
80.806,01
Obrigações
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
9.300,46
996,30
Patrimônio Social
349.254,04 (48.556,27)
Investimentos Permanentes
9.300,46
996,30
Superávit ou Déficit Acumulado
(48.556,27) 369.780,65
Imobilizado
64.698,59
79.809,71
Superávit ou Déficit do Exercicio
397.810,31 (418.336,92)
Máquinas e Equipamentos
236.934,67 236.934,67 TOTAL DO PÁSSIVO
996.911,96 557.110,37
(-) Depreciações
(172.236,08) (157.124,96)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Intangivel
TOTAL DO ATIVO
996.911,96 557.110,37
Superávit/
Total do
Déficit AC
Patrimônio
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Saldos Iniciais em 31.12.2018
369.780,65
369.780,65
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GIANGIÁ- Movimentação do Período
(418.336,92) (418.336,92)
COMO, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômi- Superávit/Déficit do Período
ca, nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a Recursos de Superávit com Restrição
61. A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver Transf. de Superavit de Recursos sem Restrição
(48.556,27)
(48.556,27)
a educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos termos dos prin- Saldos Finais em 31.12.2019
cípios consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento Movimentação do Período
397.810,31
397.810,31
da cultura, da pesquisa científica, da tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir Superávit/Déficit do Período
para o desenvolvimento da solidariedade humana, através do aperfeiçoamento do Recursos de Superávit com Restrição
349.254,04
349.254,04
homem e da preservação da cultura brasileira, inspirada nos princípios, morais, Saldos Finais em 31.12.2020
cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar de congressos, seminários, conDVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
ferências, excursões e reuniões com finalidade educacionais, culturais e sociais.
2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das
2020
2019
demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, na- RECEITAS
14.066.583,46 12.982.510,50
quilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram Receitas Operacionais
14.066.583,46 12.982.510,50
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada Outras Receitas e Outras Despesas
pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos es- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
3.253.134,31 6.660.829,21
pecíficos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros
3.253.134,31 6.660.829,21
de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem Perda/Recuperação de Valores Ativos
divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3. PRINCI- Outros
PAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Apuração do superávit/déficit do exercício VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
10.813.449,15 6.321.681,29
- Apuração do superávit/déficit do exercício - As receitas operacionais decorren- RETENÇÕES
19.283,36
34.254,24
tes das mensalidades e as despesas operacionais são reconhecidas em regime Depreciação, Amortização e Exaustão
19.283,36
34.254,24
de competência de exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO
concedidos a alunos, doações e contribuições e as receitas com subvenções e PELA ENTIDADE (3-4)
10.794.165,79 6.287.427,05
auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; VALOR ADICIONADO RECEBIDO
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de EM TRANSFERÊNCIA
450.901,68
15.167,26
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e inves- Resultado da Equivalência Patrimonial
timentos Patrimoniais. A Entidade na medida do possível vem adotando medidas Receitas Financeiras
22.466,16
15.167,26
necessárias, como redução de custo para reverter sua situação financeira. b) Ati- Outras Receitas
428.435,52
vos circulantes e passivos circulantes e a longo prazo - Os ativos circulantes VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
11.245.067,47 6.302.594,31
são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
11.245.067,47 6.302.594,31
rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulante são demonstrados Pessoal e Encargos
5.650.723,29 5.366.301,41
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos Despesas com Pessoal
5.650.723,29 5.366.301,41
incorridos. c) Patrimônio Social - Composto pelos superávits e déficits obtidos ao Encargos Sociais
longo do período de existência da entidade e não tem capital social. 4. CAIXA E Remuneração de capitais de terceiros
4.917.120,42
973.107,40
EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Caixa estão assim Juros/Multas/Tarifas
4.058.589,67
apresentados:
Aluguéis
858.530,75
832.100,00
2020
2019 Outros
141.007,40
Caixas
10.183,42
10.183,42 Impostos, taxas e contribuições
279.413,45
381.522,42
Bancos conta movimento
20
20 Impostos, taxas e contribuições
279.413,45
381.522,42
Aplicações financeiras
192.971,90
84.946,12 Remunetação do Capital Próprio
203.175,32
95.149,54 Juros e aluguéis
5. MENSALIDADES A RECEBER - 1) Composta por créditos gerados no decorrer Juros sobre capital próprio e dividendos
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2020.
Superavit/Déficit do Exercício
397.810,31 (418.336,92)
Os valores estão assim demonstrados:
2020
2019 relação à Associação Educacional Giangiácomo. De acordo com os princípios
Mensalidades a receber
681.920,48
771.081,31 éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas ProfisProvisão para créditos duvidosos acumulados
0,00 (428.435,52) sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos
Líquido a receber
681.920,48
342.645,79 com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita6. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a forne- mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamencedores, trabalhistas, impostos, contribuições sociais e creditos antecipados por tar nossa opinião. Ênfase - Não foram apresentados alvarás de entidade filantróclientes que está assim demonstrado:
picas emitidos pelos órgãos competentes. Apesar da entidade ter requerido em
2020
2019 04/05/2011, e feito um novo requerimento para o MEC – Ministério da Educação
Fornecedores
1.118,18
- e Cultura em 29/04/2014. Foi recebido uma certidão em 12/08/2015 apenas inforObrigações fiscais
1.659,32
1.339,08 mando que os processos estão em analise, com validade de seis meses. No enObrigações trabalhistas
445.118,06
518.229,19 tanto a Administração optou pelo não recolhimento do INSS patronal no montanOutras Obrigações
116,16
7.612,24 te de R$ 1.244.037,59 em 2019 foi de R$ 1.237.377,01, fato que poderá
Parcelamento de Impostos
157.654,92
120.477,41 prejudicar sua continuidade caso tenha que recolhe-los com multas e juros, sen605.666,64
647.657,92 do que esses valores foram lançados no balanço apenas como contas de com7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezem- pensações. Não foram efetuados testes de recuperabilidade nos bens do ativo
bro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as imobilizado, em virtude da administração entender que não existem perdas a
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas serem contabilizadas. Outras informações que acompanham as demonstraa recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro ções contábeis e o relatório do Auditor - A administração da Associação EduSocial), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a cacional Giangiácomo. é responsável por essas e outras informações que comrelação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
e a receita bruta total apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualCONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2020 E 2019. - O benefício usufruído pela En- quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão
tidade em função do gozo de sua imunidade constitucional, que corresponde à com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler
cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
foram de R$1.244.037,59 de R$ 1.237.377,01, respectivamente. 9.GRATUIDA- forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com nosso
DES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento as leis 12.101/2009 e conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014.
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma
2.020
2.019 distorção relevante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar
Total das receitas
14.066.583
12.982.510 esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da adBolsas de estudos a alunos
3.978.408
2.433.795 ministração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administraTotal das assistências sociais e educacionais
(3.978.408)
(2.433.795) ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstraPercentual de Aplicação
28,28%
18,75% ções contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboraRELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES - Relatório do Auditor In- ção de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentedependente sobre as Demonstrações Contábeis. Aos associados da Asso- mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contáciação Educacional Giangiácomo. Opinião - Examinamos as demonstrações beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
contábeis da Associação Educacional Giangiácomo. que compreendem o balan- Associação Educacional Giangiácomo continuar operando, divulgando, quando
ço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que
a administração pretenda liquidar a Associação Educacional Giangiácomo ou
fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos- encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação
sa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada- Educacional Giangiácomo, são aqueles com responsabilidade pela supervisão
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades
Associação Educacional Giangiácomo. Em 31 de dezembro de 2020, o desem- do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opi- conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
nião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter- fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais razoável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditonormas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do au- ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITAS OPERACIONAIS
2020
Sem Restrição
18.495.893,34
Programa (Atividades) de Educação
18.044.991,66
Mensalidades
18.044.991,66
Bolsas
3.978.408,20
(-) Gratuidades
(3.978.408,20)
Rendimentos Financeiros
22.466,16
Outras Receitas Operacionails
428.435,52
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(6.959.853,95)
Com Programas (Atividades)
(6.959.853,95)
Educação Salarios
(2.981.445,75)
Gratuidades Concedidas
(3.978.408,20)
RESULTADO BRUTO
11.536.039,39
DESPESAS OPERACIONAIS
(11.082.710,63)
Administrativas
(2.669.277,54)
Materiais Didaticos
(2.088.220,30)
Impostos e Taxas
(279.413,45)
Aluguéis
(858.530,75)
Serviços Prestados
(234.168,45)
Manutenção
(232.410,81)
Depreciação e Amortização
(19.283,36)
Despesas Diversas
(4.701.405,97)
Resultado Financeiro
(55.518,45)
Despesas Financeiras
(55.518,45)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

2019
12.997.677,76
12.982.510,50
12.982.510,50
2.433.795,24
(2.433.795,24)
15.167,26
(5.257.564,75)
(5.257.564,75)
(2.823.769,51)
(2.433.795,24)
7.740.113,01
(8.017.442,53)
(4.619.051,05)
(1.595.741,60)
(381.522,42)
(832.100,00)
(404.985,60)
(162.325,02)
(21.716,84)
(141.007,40)
(141.007,40)

397.810,31

(418.336,92)

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
397.810,31
Ajustes por:
(+) Depreciação
15.111,12
(+) Amortização
(+) PCLD
(+) Ajustes Patrimonias
Superávit (Déficit) Ajustado
412.921,43
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
(346.886,93)
Mensalidades de Terceiros
(339.274,69)
Adiantamentos a Fornecedores
(7.612,24)
Títulos e Créditos
Empréstimos e Financiamentos a Receber
Outros Valores a Receber
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
41.991,28
Fornecedores de bens e serviços
(1.118,18)
Obrigações com Empregados
73.111,13
Obrigações Tributárias
(320,24)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Recursos de Projetos em Execução
Recursos de Convênios em Execução
Subvenções e Assistências Governamentais
Outras Obrigações a Pagar
7.496,08
Receitas Antecipadas
Demais Contas
(37.177,51)
(=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais
108.025,78
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimento
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
Baixa de Bens e Direitos
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativi. de Investimento 108.025,78
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período
95.149,54
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período
203.175,32
(=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
108.025,78

2019
0,00
34.254,24
34.254,24
402.798,24
357.218,86
19.864,56
25.714,82
42.627,82
(19.051,82)
13.244,16
48.435,48
479.680,30
(5.013,71)
474.666,59
95.149,54
(95.149,54)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
2020
2019
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
397.810,31 (418.336,92)
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo
Financeiro Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO
397.810,31 (418.336,92)
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada a 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 intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Educacional Giangiácomo. Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em
relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Associação Educacional
Giangiácomo. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa 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 pode levar a Associação Educacional Giangiácomo 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 pelo governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 27 de
abril de 2021. Luiz Carlos Sales - CRC - 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico
DIRETORIA
ANTONIO GIANGIACOMO
PRESIDENTE - CPF 002.446.788/04

Renata Soares Macedo - Contadora
CRC 1SP-299.611/O-0
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Setor de finanças ampliou engajamento no Instagram na pandemia
Pesquisa avaliou comportamento das mídias sociais

P

esquisa realizada
pela mLabs, plataforma de gerenciamento de mídias sociais do
Brasil, revelou que no Instagram, o setor de finanças
foi o que apresentou a melhor performance no final
do ano passado em comparação ao primeiro trimestre
de 2020, com crescimento
de 35,97% na taxa de engajamento.
A crise e todas as demais
variáveis provocadas pela
pandemia fizeram com que
as pessoas se interessassem e
interagissem mais com marcas do setor financeiro. E isso pode ser confirmado com
a pesquisa “Engajamento Facebook e Instagram 2021”,
realizada pela mLabs.
Rafael Kiso, fundador
da mLabs, confirmou à
reportagem do Monitor
Mercantil que o aumento
da taxa de engajamento no
setor de finanças é relativo
à pandemia, sim. “Podemos
observar que além do setor
ter a maior taxa média de
engajamento em 2020, foi
também a que apresentou
maior crescimento ao longo dos trimestres de 2020.
Tanto as pessoas físicas

quanto os negócios passaram a procurar, consumir
e interagir mais com perfis
que falam sobre finanças”,
ressaltou.
Segundo ele, as pessoas já
passam mais tempo nas plataformas de mídias sociais
do que em outros meios, e
estão cada vez mais educadas
a procurar algum especialista
no assunto para seguir. “As
dúvidas geralmente vêm em
forma de comentários nos
posts desses especialistas, por
isso a taxa de engajamento
acabou aumentando muito”,
diz Kiso.
O objetivo da pesquisa
foi avaliar o entendimento do comportamento de
mídias sociais pelos profissionais da área e pela comunidade empreendedora, é a
primeira no mercado brasileiro que traz o engajamento real. Foram coletados
dados de perfis comerciais,
que possuem até 500 mil seguidores, entre janeiro e dezembro de 2020, e também
analisadas mais de 720 milhões de publicações agendadas pela mLabs.
Na metodologia, dentre
outros pontos, foi avaliado mais de 700 milhões de

Gipsyy amplia oferta
de destinos no Brasil
Em fevereiro de 2021,
a Gipsyy, startup europeia
de transportes iniciou suas
operações no Brasil com objetivo de incentivar os deslocamentos por ônibus, principalmente do público jovem,
numa aposta na retomada
das viagens internas.
O setor rodoviário amarga uma queda de 50% no
movimento de passageiros,
segundo dados da Associação Brasileira das Empresas
de Transporte Terrestre de
Passageiros (Abrati), mas
vai recuperando gradualmente o volume de viagens.
Diferentemente das plataformas de fretamento colaborativo ou do transporte
clandestino, a Gipsyy atua
somente em parceria com
empresas de ônibus regulamentadas pela ANTT e que
adotam rígidos protocolos
sanitários para garantir deslocamentos seguros.
Segundo o head da Gipsyy
no Brasil, Rodrigo Dabbieri, a startup deve investir R$
15milhões em 2021 no mercado brasileiro, projetando
um crescimento entre 30% e
40% para o próximo ano. A
meta é expandir as operações
para mais de 2 mil cidades
em 21 estados ainda este ano.
A Gipsyy, que tem como
diferencial o turismo verde e
de baixíssimo custo, passou a
operar os trechos rodoviários
entre as principais cidades do
Centro Oeste, como Brasília
e Goiânia, Triângulo Mineiro (Uberaba, Uberlândia) e
São Paulo capital por meio
de parcerias com as empresas rodoviárias regulares.
Este mês (Abril/2021), os

destinos foram ampliados e,
em parceria com a UTIL, os
passageiros poderão contar
com o serviço também no
Rio de Janeiro com destinos
para MG e SP (Campinas e
Ribeirão Preto).
Na Europa, a Gipsyy,
destina parte do valor das
passagens a entidades mundialmente certificadas para
neutralização das emissões
de CO2 geradas pelas viagens, proporcionando uma
experiência de ponta com
um propósito ambiental.
No Brasil o objetivo é tornar as viagens também
mais sustentáveis. “Além
disso, nos contratos com
as empresas parceiras parte
do valor pago às empresas
será investido em causas
ambientais e projetos de
reflorestamento”, conclui
Rodrigo. Mais informações
pelo site gipsyy.com.br.
A empresa, que atua nos
mercados de Portugal e
Espanha, pretende investir
3,5 milhões de euros para aumentar a oferta para
1.250 destinos mundiais em
2021. Em Portugal a parceria é com a Royal Express
e conta com ofertas de viagens de longa distância para
44 cidades, entre as quais
Lisboa, Porto, Sintra, Cascais, Faro, Fátima, Albufeira e Coimbra. Na Espanha
também pasosu a operar
nas cidades de Madrid, Sevilha, Zurique, Salamanca, Burgos, San Sebastián,
Bordéus, Mâcon, Genebra,
Lugano e Berna. A entrada
no Brasil faz parte da meta
de ampliação das operações
em toda América Latina.

posts publicados pela mLabs. “Com isso, buscamos
trazer percepções gerais
que servem como um parâmetro para aqueles que estão dando os primeiros passos ou buscam aprimorar
sua estratégia no Facebook
e no Instagram”, completou. Para a análise de engajamento, são considerados
curtidas, compartilhamentos, comentários, cliques,
reactions (Facebook) e interações nos recursos do Instagram Stories.
Perguntado se o perfil
de quem acessa mais o Instagram é de pessoas mais
jovens, Kiso disse que na
soma dos usuários de 25 +,
há muito mais usuários economicamente ativos do que
jovens abaixo de 24 anos.
“Em uma pesquisa recente
nos EUA, podemos ver que
as plataformas ditas para jovens ganharam mais pessoas de meia idade (https://
www.instagram.com/p/
CNuU2V9D9Bz/)”,
Sobre a linguagem empregada, o fundador da
plataforma afirmou que no
geral, uma linguagem mais
acessível acaba sendo mais
recomendada para conec-

tar mais pessoas com o assunto. “Quem faz isso tem
maiores resultados, como é
o caso da Creator Nathalia
Arcuri, do canal Me Poupe”, exemplificou.
Outros setores
Outros setores que também tiveram incremento
na Taxa de Engajamento
no Instagram foram Saúde/Higiene e Celebridade/
Figura Pública, com crescimento de 31,84% e 20,94%,
respectivamente. As últimas
posições são ocupadas pelos segmentos de Esporte,
Automotivo / Alimentos
e Eletrônicos. Esses setores foram os que pior performaram na comparação
entre o último e o primeiro trimestre do ano passado no canal, apresentando
queda de 14,70%, 10,79% e
10,21% respectivamente.
Já no Facebook, quem
apresentou melhor performance foi o segmento de
Bebidas, que teve um crescimento de 86,73% na Taxa de
Engajamento no final do ano
de 2020 em comparação com
o primeiro trimestre do mesmo ano. Outros que tiveram

boa performance no canal
foram os de Celebridades/
Figura Pública e Esportes,
com crescimento de 11,37%
e 0,61%, respectivamente.
As últimas colocações
no ranking de engajamentos no Facebook são ocupadas por Eletrônicos,
Moda / Luxo / Beleza e
Alimentos. Esses segmentos foram os que pior performaram na comparação
entre o último e o primeiro trimestre de 2020 no
canal, apresentando queda de 42,31%, 41,44% e
41,31% respectivamente.
Desde o início da pandemia e o consequente movimento de aceleração da
transformação digital, com
a entrada de novos negócios nas mídias sociais, o
Instagram tem se tornado
cada vez mais o centro das
ações. O canal continua
com Taxas de Engajamentos superiores às do Facebook, sendo a média dessa
rede cerca de quatro vezes
maior. Esse também foi um
dos principais resultados da
pesquisa da mLabs.
De acordo com a pesquisa, o Feed do Instagram
apresentou uma Taxa de En-

gajamento de 9,30% no último trimestre de 2020, 7,29%
maior do que no primeiro
trimestre do mesmo ano. Em
contrapartida, o Facebook
apresentou uma queda de
7,69%, quando comparado
o último trimestre de 2020
ao primeiro. Os dados revelaram também que, no período analisado, o Feed do Instagram engajou mais do que
o formato Stories. A média
da Taxa de Engajamento do
Feed foi 36% maior, o que
reforça a importância de empresas, profissionais da área e
agências trabalharem os dois
formatos na estratégia de
forma integrada e complementar.
Outro dado a ser observado é que, na maioria dos
setores, os perfis menores,
isto é, o de até 10 mil seguidores, engajaram mais. No
Instagram, eles obtiveram
um crescimento médio de
10,79% na Taxa de Engajamento no último trimestre
de 2020; já no Facebook, o
incremento foi de 2,59%.
A pesquisa completa está
disponível no site da plataforma, por meio do link http://bit.ly/relatorioengajamento2021

ASSOCIAÇÃO PARNASIANA DE EDUCAÇÃO E BENEMERENCIA

CNPJ – 10.572.412/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação Parnasiana de Educação e Benemerência apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório
dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser
necessários.. São Paulo, 28 de Abril de 2021. À Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL
2019 PASSIVO
2020
2019
693.554,05
Circulante
1.977.221,52 1.556.961,67
121.159,69
Fornecedores de bens e serviços
11.042,10
13.882,30
0,00
Obrigações com Empregados
1.599.606,73 1.232.589,11
0,00
Obrigações Tributárias
3.576,01
2.251,09
121.159,69
Empréstimos
e
Financiamentos
a
Pagar
259.740,43 306.523,10
572.394,36
Outras Obrigações
103.256,25
1.716,07
330.858,70
Não Circulante
2.281,77
50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
189.253,89
56.308,26
Patrimônio Social
(917.318,14) (807.099,36)
50.349,09
Superávit ou Déficit Acumulado
(807.099,36) (445.485,11)
50.349,09
Superávit ou Déficit do Exercicio
(110.218,78) (361.614,25)
50.349,09
5.959,17
1.059.903,38 749.862,31
60.015,84 TOTAL DO PASSIVO
(54.056,67)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
749.862,31
Superávit/
Total do
Déficit AC
Patrimônio
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Saldos em 31.12.2018
(445.485,11)
(445.485,11)
1.CONTEXTO OPERACIONAL - ASSOCIAÇÃO PARNASIANA DE EDUCAÇÃO Movimentação do Período
(361.614,25)
(361.614,25)
DE BENEMERENCIA, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade Superávit/Déficit do Período
não econômica, nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus Ajuste ao Resultado
Saldos
em
31.12.2019
(807.099,36)
(807.099,36)
artigos 53 a 61. A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter
e desenvolver a educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos Movimentação do Período
Superávit/Déficit
do
Período
(110.218,78)
(110.218,78)
termos dos princípios consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o
desenvolvimento da cultura, da pesquisa científica, da tecnologia e do ensino no Ajuste ao Resultado
Saldos
em
31.12.2020
(917.318,14)
(917.318,14)
Brasil; c) Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade humana, através do
aperfeiçoamento do homem e da preservação da cultura brasileira, inspirada nos
DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
princípios, morais, cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar de congressos,
2020
2019
seminários, conferências, excursões e reuniões com finalidade educacionais,
3.581.638,99 5.513.481,17
culturais e sociais. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RECEITAS
Receitas
Operacionais
3.581.638,99
4.371.869,42
- Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou
a Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
1.141.611,75
organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base Outras Receitas e Outras Despesas
1.497.830,83 1.440.881,59
de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Materiais,
Energia,
serviços
de
terceiros
e
outros
1.497.830,83
1.440.881,59
FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece
Perda/Recuperação de Valores Ativos
critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes Outros
e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
2.083.808,16 4.072.599,58
informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem RETENÇÕES
1.463,32
1.752,96
finalidade de lucro. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Apuração do Depreciação, Amortização e Exaustão
1.463,32
1.752,96
superávit/déficit do exercício - Apuração do superávit/déficit do exercício - As VALOR ADIC. LÍQ. PROD. PELA ENTIDADE (3-4)
2.082.344,84 4.070.846,62
receitas operacionais decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais VALOR ADIC. RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
1.673.758,47
são reconhecidas em regime de competência de exercícios. As despesas com Resultado da Equivalência Patrimonial
bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e Receitas Financeiras
as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos Outras Receitas
1.673.758,47
pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em suas VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
3.756.103,31 4.070.846,62
finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
3.756.103,31 4.070.846,62
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade na medida do Pessoal e Encargos
3.377.894,48 4.045.238,39
possível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter Despesas com Pessoal
3.377.894,48 4.045.238,39
sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes e a longo Encargos Sociais
392.589,12
349.628,18
prazo - Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, Remuneração de capitais de terceiros
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes Juros
201.003,71
212.110,99
e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, Aluguéis
191.585,41
137.517,19
acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos. c) Patrimônio Social - Outros
95.838,49
37.594,30
Composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência Impostos, taxas e contribuições
95.838,49
37.594,30
da entidade e não tem capital social. d) Empréstimos - Empréstimos obtidos para Impostos, taxas e contribuições
Remunetação
do
Capital
Próprio
manutenção do capital de giro, com incidência de taxas de juros de mercado, junto
a Instituição financeira credora para pagamento em 36 parcelas do saldo devedor, Juros e aluguéis
Juros
sobre
capital
próprio
e
dividendos
e que no próximo exercício de 2020 serão quitadas. 4. CAIXA E EQUIVALENTES
Superavit/Déficit do Exercício
(110.218,78) (361.614,25)
DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Caixa estão assim apresentadas:
2020
2019 Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
Bancos conta movimento
- Aos Associados da: Associação Parnasiana de Educação de Benemerência. Opinião - ExaAplicações financeiras
73.872,98
121.159,69 minamos as demonstrações Contábeis da Associação Parnasiana de Educação de Benemerência,
73.872,98
121.159,69 que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demons5. MENSALIDADES A RECEBER - 1)Composta por créditos gerados no trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
decorrer dos exercícios e não quitadas até 31/12/2020. Os valores estão assim caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
demonstrados:
2020
2019 referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Associação Parnasiana de Educação de Benemerência, em 31 de dezembro de
Mensalidades a receber
508.839,00
366.731,89 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
Provisão para créditos duvidosos acumulados
(35.873,19) data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de contabiLíquido a receber
508.839,00
330.858,70 lidade. Base para Opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
6.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
a fornecedores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/ descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonsfinanciamentos, contribuições sociais e creditos antecipados por clientes que está trações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação Parnasiana de Educação de
Benemerência. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proassim demonstrado:
2020
2019 fissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e
Fornecedores
11.042,10
13.882,30 cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
Obrigações trabalhistas
1.599.606,73 1.222.732,55 que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Obrigações fiscais
3.576,01
2.251,09 Ênfase - A Associação recebeu Alvara de entidade filantrópica em 14/12/2017 com validade de
Empréstimos/Financiamentos
248.167,80
203.266,85 três anos e se beneficiou do INSS patronal no montante de R$ 638.126,19., em 2019 foi de R$
Cheques a Compensar
11.572,63
11.572,63 718.150,56, sendo que esses valores foram lançados no balanço como contas de compensações.
Outras Obrigações
103.256,25
103.256,25 A Entidade apresentou um resumo onde atende os critérios das gratuidades de acordo com a lei
1.977.221,52 1.556.961,67 12.101/2009. No entanto não foram apresentados relatórios do sistema de computação. Não foram
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de efetuados testes de recuperabilidade nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração
dezembro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de entender que não existem perdas a serem contabilizadas. Outras informações que acompanham
1999, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor - A administração da Associação Parnasiana
obrigadas a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de de Educação de Benemerência. é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o ReSeguro Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente latório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
entre a relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidagratuitamente e a receita bruta total apurada mensalmente. 8. IMUNIDADE de é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2020 E 2019. Para fim único relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimentos, obtido na
e exclusivo de publicação informamos o seguinte: O benefício usufruído pela auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabaEntidade em função do gozo de sua imunidade constitucional, que corresponde à lho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos
cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 se encontra requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
assim detalhado.
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é res2020
2019 ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
INSS SAT
25.024,57
27.100,00 as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles internos que ela determinou como
INSS PATRONAL
500.491,11
542.000,45 necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
INSS TERCEIROS
112.610,51
121.950,11 independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
638.126,19
718.150,56 administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação Parnasiana de Educa9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei ção de Benemerência, continuar operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
2.020
2.019 contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação Parnasiana de Educação
Total das receitas
3.581.638,99 4.371.869,42 de Benemerência, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
Bolsas de estudos a alunos
1.531.565,49 1.889.373,29 o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação Parnasiana de
Total das assistências sociais e educacionais (1.531.565)
(1.889.373) Educação de Benemerência. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
Percentual de Aplicação
42,76%
43,22% elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de10 CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA monstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstraSOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - A entidade possui a Certificação de ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS sob causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoo nº 23123.001309/2011-97 deferido conforme Portaria 1.311 de 14 de dezembro ável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções
de 2017 publicado no Diário Oficial da União.

ATIVO
2020
Circulante
986.247,84
Caixa e Equivalentes de Caixa
73.872,98
Caixa
0,00
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição
73.872,98
Créditos a Receber
912.374,86
Mensalidades de Terceiros
508.839,20
Impostos a Recuperar
2.281,77
Outros Créditos
212.000,00
Depositos Judiciais
189.253,89
Não Circulante
73.655,54
Realizável a Longo Prazo
69.159,69
Investimentos
69.159,69
Consórcios
69.159,69
Imobilizado
4.495,85
Bens sem Restrição
60.015,84
(-) Depreciação Acumulada
(55.519,99)
TOTAL DO ATIVO
1.059.903,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITAS OPERACIONAIS
2020
Sem Restrição
6.926.852,66
Mensalidades
3.581.638,99
Outros Programas (Atividades)
Receitas com Bolsas
1.707.328,39
Rendimentos Financeiros
Outros Recursos Recebidos
1.637.885,28
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(3.260.954,28)
Com Programas (Atividades)
Educação
(3.260.954,28)
Salários
(1.553.625,89)
Gratuidades
(1.707.328,39)
RESULTADO BRUTO
3.665.898,38
DESPESAS OPERACIONAIS
(3.660.735,44)
Administrativas
(865.856,05)
Salários
(1.599.493,43)
Encargos Sociais
(224.775,16)
Aluguéis
(201.003,71)
Serviços Gerais
(289.954,80)
Manutenção
(174.579,14)
Depreciação e Amortização
(1.463,32)
Material Didatico
(303.609,83)
Resultado Financeiro
(115.381,72)
Despesas Financeiras
(151.254,91)
Recuperação de Despesas/Créditos
35.873,19
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
(110.218,78)

2019
7.402.854,46
4.371.869,42
1.889.373,29
1.141.611,75
(3.994.375,14)
(3.994.375,14)
(2.105.001,85)
(1.889.373,29)
3.408.479,32
(3.711.493,88)
(1.290.660,94)
(1.397.115,54)
(114.194,36)
(212.110,99)
(209.302,30)
(26.216,07)
(1.752,96)
(460.140,72)
(58.599,69)
(137.517,19)
78.917,50
(361.614,25)

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
Ajustes por:
(+) Depreciação
(+) Provisão para devedores duvidosos
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(+) Provisão para devedores duvidosos
(- ) Ajuste de exercícios anteriores
Superávit (Déficit) Ajustado
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
Mensalidades de Terceiros
Demais Contas a Receber
Títulos e Créditos
Adiantamentos a Fornecedores
Recursos de Parcerias em Projetos
Tributos a Recuperar
Empréstimos a Terceiros C.P.
Empréstimos a Terceiros C.P.LP
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Fornecedores de bens e serviços
Obrigações com Empregados
Provisões de Férias e Encargos
Obrigações Fiscais
Empréstimos a Terceiros
Empréstimos Bancários
Outros
(=) Caixa Líqu. Gerado pelas Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(=) Caixa Líq.Consumido pelas Ativ. de Investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamentos de Empréstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financiamento
(=) Aumento/Redução das disponibilidades
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período
Total

2020

2019

(110.218,78) (361.614,25)
1.463,32

1.752,96
(43.044,31)

(108.755,46) (402.905,60)
(358.791,10) (68.043,84)
(177.980,50)
46.107,78
(18.810,60)
(162.000,00)

(64.151,62)
(50.000,00)

-

-

375.358,90
(2.840,20)
376.874,18

532.376,80
(73.014,97)
151,58

1.324,92

467.930,66

(92.187,66)

137.309,53
61.427,36

44.900,95
44.900,95

(3.321,00)
(3.321,00)
(18.065,76)
(18.065,76)

(47.286,71)

40.040,60

121.159,69
73.872,98
(47.286,71)

121.159,69
121.159,69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
2020
2019
(110.218,78) 148.526,42

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro
Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO

(110.218,78)

148.526,42

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada a 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 intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Parnasiana de Educação de Benemerência. Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias
que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa 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 pode 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 pelo governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.São Paulo (SP), 28
de abril de 2021. Luiz Carlos Sales - CRC - 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico
DIRETORIA
Flávio Celso Villa da Costa
PRESIDENTE - CPF: 305.234.198-72

Renata Soares Macedo - Contadora
CRC 1SP-299.611/O-0
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CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.517.139/0001-99 - NIRE 33.3.0032758-4
Ata de AGE em 31/03/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 31/03/21, às 10h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do art.
124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. 4. Lavratura da Ata: A acionista
presente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do
art. 130, §1º da Lei das S.A.. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito
da incorporação da Cia. pela Paquetá Participações S.A., S.A., com sede na
Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ/ME nº 29.517.209/0001-09
(“Incorporadora”) (a “Incorporação”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo e
Justificação da Incorporação, firmado em 31/03/21 pelas administrações da Cia.
e da Incorporadora (“Protocolo”); (ii) a ratificação e aprovação da contratação
e nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.,
sociedade limitada, com sede na Rua do Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ/ME
nº 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ nº 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), que
avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela Incorporadora pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do laudo de avaliação da
Cia. preparado pela Empresa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), com base no
balanço patrimonial contábil da Cia. levantado em 28/02/21; e (iv) a aprovação
da Incorporação da Cia. pela Incorporadora e a autorização à diretoria da Cia. a
adotar todas as medidas e providências necessárias para implementar a Incorporação. 6. Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, em relação à Incorporação da Cia.
pela Incorporadora: (i) a aprovação do Protocolo, que passa a integrar esta ata
para todos os fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratificação e aprovação
da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora, que avaliou o patrimônio
líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela Incorporadora pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio
líquido contábil da Cia. em R$66.318.484,32, cuja composição está detalhada
no Laudo de Avaliação, sendo certo que o Laudo de Avaliação é anexo ao Protocolo; e (iv) a aprovação da Incorporação da Companhia pela Incorporadora, nos
termos e condições do Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante
a aprovação da Incorporação em deliberação societária da Incorporadora, a Incorporadora sucederá a Cia. em todos os seus direitos e obrigações, e a Cia.
será extinta. Também foi aprovada a autorização para que a diretoria da Cia.
adote todas as medidas e providências necessárias para implementar a Incorporação, conforme as deliberações acima. 7. Encerramento, Lavratura e Leitura
da Ata: nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer
dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que,
após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: [Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque]. Secretária: [Bianca Falcone].
Acionista Presente: Denali Brasil Partners I F – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, por BRL Trust Investimentos
Ltda. RJ/RJ, 31/03/21. Jucerja em 27/04/21 sob o nº 4055889. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.517.209/0001-09 - NIRE 33.3.0032769-0
Ata de AGE em 31/03/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 31/03/21, às 11h, na
sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, §4º
da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme
assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia..
3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Felipe
Franco da Silveira. 4. Lavratura da Ata: A acionista presente aprovou a lavratura
desta ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei das S.A.. 5.
Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da incorporação da Catumbi Participações S.A., S.A., com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ,
CNPJ/ME nº 29.517.139/0001-99 (“Incorporada”) pela Cia. (a “Incorporação”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado em
31/03/21 pelas administrações da Cia. e da Incorporada (“Protocolo”); (ii) a ratificação e aprovação da contratação e nomeação da empresa especializada Apsis
Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua do Passeio,
62/6º, Centro/RJ, CNPJ/ME nº 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ nº 005112/O-9
(“Empresa Avaliadora”), que avaliou o patrimônio líquido contábil da Incorporada
a ser incorporado pela Cia. pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do
laudo de avaliação da Incorporada preparado pela Empresa Avaliadora (“Laudo
de Avaliação”), com base no balanço patrimonial contábil da Incorporada levantado em 28/02/21; (iv) a aprovação da Incorporação da Incorporada pela Cia. e
a autorização à diretoria da Cia. a adotar todas as medidas e providências necessárias para implementar a Incorporação; e (v) o aumento do capital social da
Cia. no montante de R$ 493.721,35, correspondente ao valor do acervo líquido
da Incorporada depois de descontadas as contas do ativo que serão canceladas
quando vertidas ao patrimônio da Cia., sem a alteração do número de ações
ordinárias em que se divide o capital social da Cia.. 6. Deliberações Tomadas:
Instalada a assembleia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações: (i) a aprovação do Protocolo, que passa a
integrar esta ata para todos os fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratificação
e aprovação da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora, que avaliou o
patrimônio líquido contábil da Incorporada a ser incorporada pela Cia. pelo valor
patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio líquido contábil da Incorporada em R$ 66.318.484,32, cuja composição
está detalhada no Laudo de Avaliação, sendo certo que o Laudo de Avaliação é
anexo ao Protocolo; (iv) a aprovação da Incorporação da Incorporada pela Cia.,
nos termos e condições do Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante a aprovação ora deliberada, a Cia. sucederá a Incorporada em todos os
seus direitos e obrigações, e a Incorporada será extinta. Também foi aprovada a
autorização para que a diretoria da Cia. adote todas as medidas e providências
necessárias para implementar a Incorporação, conforme as deliberações previstas neste instrumento; e (v) com a efetivação da Incorporação, todas as ações
de emissão da Incorporadora serão extintas. Em substituição a tais ações, a
atual acionista da Incorporada receberá um total de 74.338.950 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Cia., correspondentes à participação direta até então detida pela Incorporada na Cia.. A Incorporação resultará
em um aumento do capital social da Cia. no montante de R$ 493.721,35, correspondente ao valor do acervo líquido da Incorporada depois de descontadas as
contas do ativo que serão canceladas quando vertidas ao patrimônio da Cia.. O
aumento de capital é ora aprovado pela acionista da Cia., e será realizado sem
a alteração do número de ações ordinárias em que se divide o capital social da
Cia., de modo que não haverá alteração da participação societária detida pela
acionista da Cia.. Por força do aumento de capital ora aprovado, o capital social
da Cia. passará a ser de R$ 74.832.671,35, representado por 74.338.950 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em função disso, foi
aprovado que a redação do art. 5º, caput, do Estatuto Social passará a ser a
seguinte, com os demais artigos permanecendo inalterados: “Art. 5º - O capital
social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 74.832.671,35, representado por 74.338.950 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
7. Encerramento e Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo a tratar e
na ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos
suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Acionista Presente: Catumbi Participações S.A. RJ/RJ, 31/03/21. Jucerja em 27/04/21 sob o nº 4055893. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CLUBE VIDA EM GRUPO – CVG-RJ
CNPJ/MF n° 30.276.356/0001-13
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pela presente e de acordo com o Art. 16°, § 3º do Estatuto, ficam convocados
os Associados Fundadores, Efetivos e Beneméritos do Clube Vida em Grupo,
em pleno gozo de seus direitos sociais, para Assembleia Geral Ordinária, a
ser realizada no dia 18 de maio de 2021, na sede do Clube, à Rua da Quitanda,
159 - 12° andar - Centro - Rio de Janeiro- RJ, às 12h em 1 ª Convocação e às
12h30 em 2ª e Última Convocação, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: a) Prestação de Contas da atual Diretoria, relativo ao período de Julho de
2019 à junho de 2020; b) Assuntos de Interesse Geral. Rio de Janeiro, RJ, 30
de abril de 2021. Octavio Colbert Perissé – Diretor Presidente.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de 2ª Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD,
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em
vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição,
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14,
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 2ª convocação, no
dia 11/06/21, às 15h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar
em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal
da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do RJ/RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM nº 583, arts
11, (ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a
contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exarada
em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para o
auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos
de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem
todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução
CVM Nº 625 de 14/05/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica
Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles
que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br
os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes
– cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 29/04/21. Pentágono S.A. DTVM.
SOUL INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 07.174.992/0001-12 / NIRE 33300334301
Ata da AGE em 31/03/2021. I. Data, Hora e Local: Aos 31/03/2021, às 10h:00,
na sede da Cia., localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.079, sl. 1.210, Leblon, RJ/
RJ, CEP 22.440-034. II. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades
de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista
a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Cia..
III. Mesa: Presidente: Sr. Almyr Queiroz Percinio da Silva; Secretário: Sr. Luiz
Henrique Cunha Carneiro. IV. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas, por
unanimidade e sem reservas, autorizaram a lavratura da ata a que se refere esta
AGE na forma de sumário, nos termos do §1º, do Art. 130, da Lei nº 6.404/1976, e,
por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar, nos
termos do Art. 173 da Lei 6.404/1976, a redução do capital social da Cia. em R$
21.732.845,66, mediante a absorção dos prejuízos acumulados até 31/03/2021,
no valor de R$ 21.732.845,66, conforme balancete levantado em 31/03/2021
(Doc. 1), passando o capital social de R$ 76.966.413,00 para R$ 55.233.567,34,
sem cancelamento de ações emitidas pela Cia.. 4.2. Em razão da deliberação
acima, alterar o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 5o - O capital social da Cia. é de R$ 55.233.567,34,
dividido em 76.966.413 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”
4.3. Autorizar a administração da Cia. a praticar todos os atos necessários à
implementação e formalização das deliberações ora aprovadas. 4.4. Consolidar
o Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a redação constante do anexo
(Doc. 2) à ata a que se refere esta AGE. V. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a AGE, da qual e lavrou a presente ata que, lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. VI. Assinaturas: Sr.
Mesa: Almyr Queiroz Percinio da Silva, Presidente; Sr. Luiz Henrique Cunha
Carneiro, Secretário. Acionistas: Fernando Antonio Cavendish Soares. Confere
com o original lavrado em livro próprio. RJ, 31/03/2021. Almyr Queiroz Percinio da
Silva - Presidente; Luiz Henrique Cunha Carneiro - Secretario. Estatuto Social.
Art. 1º - A Cia. tem a denominação de SOUL INVESTIMENTOS S.A., sendo
regida pelo presente estatuto social e pelas disposições legais e regulamentares
que lhe forem aplicáveis. Art. 2o - A Cia. tem sede e foro na Av. Ataulfo de Paiva,
nº 1.079, sala 1.210, Edifício Vitrine do Leblon, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.440-035,
podendo abrir e encerrar filiais no país ou no exterior, conforme deliberação
da Diretoria. Art. 3o - A Cia. tem como objeto social a administração de bens e
negócios próprios e a prestação de serviços de fomento mercantil, cobranças
e informações cadastrais. Art. 4o - O prazo de duração da Cia. é indeterminado.
Art. 5o - O capital social da Cia. é de R$ 55.233.567,34 dividido em 76.966.413
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Art. 6o - A Cia. será
administrada por uma Diretoria composta por 2 membros, acionistas ou não,
domiciliados no país, eleitos pela maioria dos votos das ações ordinárias, com
mandato de 03 anos, podendo ser destituídos de seus cargos pela assembleia
geral, mediante aprovação dos acionistas representando a maioria do capital
social. § Único - Os membros da Diretoria serão eleitos em assembleia geral. Art.
7o – Caberá aos Diretores, isoladamente, ou aos procuradores constituídos em
nome da Cia., a prática dos atos necessários ou convenientes à administração
desta, para tanto dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para
a representação da Cia. em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante

OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23 - NIRE 33.3.0031345-1
Extrato de Ata da Reunião do Conselho de
Administração Realizada em 29 de Abril de 2021
Local e Presenças: Realizada por meio de videoconferência, conforme
disposto no § 2º do artigo 12 do Estatuto Social da Oliveira Trust S.A.
(“Companhia”), com presença de todos os conselheiros. Deliberações
Tomadas por Unanimidade: aprovada(o)(s) (i) a ratificação da eleição
dos Diretores com mandatos em vigor, conforme deliberado na Assembleia
Geral de Acionistas realizada em 29 de janeiro de 2021, sendo designado
o Sr. José Alexandre Costa de Freitas, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Rio de Janeiro sob nº 78.657,
inscrito no CPF/ME sob nº 008.991.207-17, para o cargo de Diretor
Presidente; e o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.964.131-6 (IFP/
RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 076.922.737.66, sendo designado como
Diretor de Relação com Investidores e Vice-Presidente, bem como a
eleição, para o cargo de membros da Diretoria da Companhia do: (a) Sr.
Carlos Henrique Correa Sismil, brasileiro, casado, contador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 09.509.186-4 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME
sob nº 011.896.377-58, para o cargo de Diretor Financeiro; e (b) Antonio
Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva, brasileiro, solteiro, advogado, portador
da Cédula de Identidade OAB/RJ nº 109.003, inscrito no CPF/ME sob
nº 001.362.577-20, para o cargo de Diretor de Serviços Fiduciários, todos
domiciliados na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Grupo 201,
Barra da Tijuca, CEP 22.640-102. Os diretores ora eleitos serão investidos
em seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos
de posse e desimpedimento, a declaração de desimpedimento, para os fins
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02;
e a declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detidos de
emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo
grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, para um mandato
unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período
compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias. Registre-se
que os diretores ora eleitos informaram à Companhia que preenchem as
condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei
das S.A., evidenciado nos respectivos termos de posse e desimpedimento;
(ii) a realização da oferta pública de distribuição secundária de certificados
de depósito de ações (“Units”), representativos cada um de 1 (uma) ação
ordinária de emissão da Companhia e 2 (duas) ações preferenciais de
emissão da Companhia, nominativos, escriturais e sem valor nominal, todos
livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada
no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de
determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários, sendo observado o disposto na Instrução da CVM
n.º 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), e as demais
disposições legais aplicáveis. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da
Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada poderá
ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e no mesmo preço das
Units inicialmente ofertadas. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada poderá
ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%
(quinze por cento) do total das Units inicialmente ofertadas, nas mesmas
condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas; (iii) a Política
de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários e o
Código de Ética e Conduta da Companhia, os quais, rubricados pela Mesa,
ficam arquivados na sede social da Companhia; (iv) o calendário anual para
as reuniões ordinárias do Conselho de Administração a serem realizadas
no tocante ao exercício social de 2021, o qual, rubricado pela Mesa, fica
arquivado na sede social da Companhia; (v) a contratação da Itaú Corretora
de Valores S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64 como
instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações e das Units; e
(vi) autorização à Diretoria da Companhia para cotar e contratar seguro de
responsabilidade civil de diretores e administradores (D&O) em benefício
dos administradores da Companhia, com cobertura satisfatória, de acordo
com as melhores práticas de mercado. Em fase de arquivamento na
JUCERJA.

terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou
municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades
paraestatais. § 1º - Os cheques, cambiais, ordens de pagamento, escrituras
ou quaisquer outros títulos, contratos ou documentos que importem em
responsabilidade ou obrigação da Cia. deverão necessariamente ser assinados:
(i) por um Diretor; ou (ii) por um procurador da Cia., desde que investido de
poderes específicos. § 2º - As procurações outorgadas pela Cia. poderão ser
assinadas por quaisquer dos Diretores, em conjunto ou isoladamente e, além
de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção
daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado. Art. 8 º - As
assembleias gerais serão ordinárias e extraordinárias. As assembleias gerais
ordinárias serão realizadas nos primeiros 4 meses subsequentes ao término
do exercício social para fins previstos em lei e, as assembleias extraordinárias
sempre que os interesses sociais assim o exigirem. Art. 9º - A convocação de
qualquer assembleia geral, quer ordinária, quer extraordinária, deverá ser
feita por um dos Diretores, com pelo menos 08 (oito) dias de antecedência da
data designada, informando a data, a hora e o local da reunião, bem como a
ordem do dia. § 1º - Independentemente do disposto no “caput” deste Art., será
considerada regularmente instalada a assembleia geral a que comparecer a
totalidade dos acionistas. § 2º - Qualquer acionista poderá ser representado
por procurador, sendo então considerado presente à reunião. Da mesma forma,
serão considerados presentes os que derem o seu voto por fac-smile, telegrama,
e-mail ou qualquer outra forma escrita. Art. 10º - As deliberações deverão ser
aprovadas por maioria, correspondendo a cada ação ordinária um voto. §
Único – Os atos de fusão, cisão, incorporação e transformação da Cia. serão
aprovados pelos acionistas representando a maioria do capital social. Art. 11º - O
Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente e será instalado na forma
e nos casos previstos em Lei. Art. 12º - O exercício social terá início em 1º de
janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício
será levantado o balanço patrimonial e preparadas as demais demonstrações
financeiras correspondentes ao exercício. § 1o – Os lucros líquidos apurados em
cada exercício, após as deduções legais, terão a seguinte destinação: (a) 5%
para constituição de Reserva Legal, até que ela atinja os limites fixados em Lei;
(b) atribuição de Dividendos aos acionistas, em valor não inferior a 25% do lucro
líquido apurado de acordo com a Lei e este Estatuto; (c) o saldo remanescente
terá o destino que a assembleia geral determinar, consubstanciado em proposta
da Diretoria, ouvido o Conselho de Administração, se em funcionamento. § 2o
- A Diretoria poderá, a qualquer tempo dentro do exercício social, determinar o
levantamento de balanços, com base nos quais, havendo lucros, poderá deliberar
a distribuição de dividendos aos acionistas da Cia.. § 3o - A Diretoria poderá
também declarar Dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes no último balanço anual. Art. 13º - Em caso de
liquidação ou dissolução da Cia., o liquidante será nomeado pela assembleia
geral. Nessa hipótese, os haveres da Cia. serão empregados na liquidação das
obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os acionistas de acordo
com a participação de cada um deles no capital social, na data da liquidação.”
Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 31/03/2021. Almyr Queiroz
Percinio da Silva - Presidente; Luiz Henrique Cunha Carneiro - Secretário.

Mitos sobre o Seguro de Vida que devem ser esclarecidos
Diretor do Bradesco Vida e Previdência desfaz conceitos equivocados

Q

uando o assunto
é Seguro de Vida, é normal que
as pessoas tenham dúvidas
sobre termos contratuais,
vigência ou as diversas coberturas e assistências que o
produto pode oferecer. Para
conscientizar o consumidor
sobre a importância dessa
proteção para o futuro, Bernardo Castello, diretor da
Bradesco Vida e Previdência, selecionou sete “mitos”
relacionados ao produto,
com o intuito de esclarecer
eventuais conceitos equivocados.
“É urgente desmistificar
o seguro de vida para que o
investimento faça parte do
planejamento das famílias
brasileiras em grande escala,
como é a realidade em ou-

tros países. O seguro é um
produto para a proteção do
seu patrimônio, da sua família e da sua tranquilidade.”
reforça Castello ao fazer as
seguintes observações:
1 - A indenização do seguro é tributada no Imposto de Renda. Os valores
recebidos por quem contrata uma apólice ou pelos
beneficiários do segurado
são considerados não tributáveis, ou seja, estão isentos
de recolhimento do Imposto de Renda. O segurado ou
os beneficiários recebem o
valor integral do plano contratado.
2 - Seguro de Vida só é
proteção para quem tem
herdeiros. Não necessariamente. Se você não tem
herdeiros legais, pode desti-

nar o valor da indenização
a outros familiares, amigos
ou até para instituições,
lembrando que o Seguro de
Vida conta com coberturas
e assistências que podem
ser utilizadas em vida.
3 - Perco tudo se cancelar o contrato! Você pode
cancelar ou modificar a sua
apólice e resgatar parte do
valor investido no seguro.
Há produtos que garantem
ao segurado o resgate de
um percentual acumulado
durante a vigência da apólice. Por isso, sempre consulte a possibilidade do resgate
ao contratar um plano.
4 - Só serve para casos de
morte. As coberturas mais
básicas do Seguro de Vida
geralmente estão ligadas a
morte, invalidez ou funeral.

Contudo, o produto oferece um leque extenso de coberturas e assistências que
podem ser utilizadas em
vida, como em casos de doenças graves, desemprego
involuntário, ausência por
incapacidade temporária ou
definitiva, em que a pessoa
é impedida de executar suas tarefas profissionais, e
até mesmo para arcar com
custos de despesas médicohospitalares e odontológicas.
5 - Seguro de Vida é caro!
Há uma variedade de proteções desenvolvidas para
atender a diversos perfis
de clientes, de acordo com
renda, idade, coberturas do
plano e outros fatores. Para isso, existe uma série de
planos adaptados às neces-

sidades dos contratantes.
“É válido ressaltar que o
seguro sempre vai ser uma
proteção acessível a todos,
por exemplo, a partir de R$
7,30 reais por mês já é possível adquirir uma cobertura
ou assistência em vida,
6 - Sou jovem e não tenho para quem deixar os
benefícios de um seguro. Atualmente os planos
oferecem coberturas para
casos de invalidez, tratamentos de saúde, perda do
emprego, entre outras. É
importante avaliar os contratos com a assessoria do
corretor de seguros, para
adquirir o plano adequado
ao seu momento de vida ou
agir de maneira previdente
quanto aos imprevistos no
futuro. Inclusive, o seguro

de vida deve ser visto como
um excelente recurso para
garantir a própria estabilidade financeira.
7 - Quem tem seguro de
vida em grupo não precisa
se preocupar em contratar um plano individual. O
seguro de vida em grupo é
um excelente benefício para colaboradores. Porém,
em caso de processo de demissão, em geral a pessoa
deixa de ter a cobertura do
seguro. Por vezes a cobertura também pode ser insuficiente frente à necessidade.
É válido ter um seguro de
vida individual adequado ao
seu perfil, mesmo com um
seguro de vida em grupo
- que nem sempre atende
totalmente às suas necessidades.
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Multas para
quem pagar
salário
diferente

O

Plenário da Câmara dos Deputados aprovou,
nesta quinta-feira, requerimento de urgência para
o Projeto de Lei 1558/21,
que prevê multa para as empresas que pagarem salários
diferentes para homens e
mulheres na mesma função.
O requerimento foi
apresentado pelos deputados Celina Leão (PP-DF)
e Hugo Motta (Republicanos-PB). O projeto, do
ex-deputado Marçal Filho,
foi aprovado pela Câmara
e enviado ao Senado, onde sofreu modificações, o
que obrigou o retorno à
Casa de origem. “É uma
conquista da bancada feminina”, disse Leão. Ela
afirmou que o projeto tem
apoio da bancada feminina
na Câmara.
“Essa lei será mais um
passo para acabarmos com
as desigualdades entre homens e mulheres no ambiente de trabalho”, disse
a deputada Clarissa Garotinho (Pros-RJ).
Neste momento, os deputados analisam o Projeto
de Lei 468/19, dos deputados Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ) e General
Peternelli (PSL-SP), que
cria o Cartão Nacional de
Vacinação Online, vinculado ao CPF dos respectivos
titulares.

Sexta-feira, 30 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Claudio Moreno de Lima Porto – CPF.: 085.043.057-75, torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente / SMAC, através do processo nº 14/200.227/2019 - 09 / 08 / 2019 a Licença Municipal de Instalação
- LMI, para construção de edificação bifamiliar, situado na Rua Belisário
Távora, lt. 11, qdr. XI, P.A. 8472, em Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos
termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de
Securitização”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia
Geral”) a se realizar no dia 20/05/2021 às 15 horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo
o acesso disponibilizado individualmente, pela Securitizadora aos Titulares
dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo em vista a repactuação aprovada pelos
Titulares dos CRI na Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada em 24
de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia, segundo o entendimento do Agente Fiduciário, não constou de forma clara: (a) as
novas datas das parcelas de pagamento de principal e juros dos CRI (“Fluxo
de Pagamento”); (b) a alteração da Data de Vencimento dos CRI, conforme
definido no Termo de Securitização; (c) a definição do termo “arrecadação”
para recomposição da Reserva de Liquidez, para que seja dada ciência que
este faz referência a arrecadação dos Créditos Imobiliários, conforme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição de que a concessão do
período de carência foi apenas para o pagamento de principal e juros dos
CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o pagamento de
principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 e não
para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores. Assim, mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de forma explicita
em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas na AGT
24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b) da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arrecadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento
do Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii)
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento
antecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora
sobre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente,
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta
e convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida proposta será deliberada; (iv) Deliberar sobre a solicitação das Cedentes,
para alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitização, passando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV
para IPCA/ IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na
Assembleia a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este
item; (v) Caso aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para
que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização
de aditamentos aos Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda
que, conforme o disposto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos
Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas
na AGT 24/06/2020, em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciário, de que a ata da AGT 24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto às
referidas deliberações. As deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v)
da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares
dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em
circulação, nos termos da Cláusula 10.10 do Termo de Securitização. Com
relação as deliberações constantes nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11
do Termo de Securitização. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do
Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução
nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada por
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico
ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br, os documentos
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os
documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário
da Assembleia Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem
do Dia, encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na
sede da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.net.br, mediante senha a
ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem por
escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão aceitos
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia
digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove
a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento
de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador,
cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada
dos documentos do Titular do CRI. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 21.110.778/0001-23 - NIRE 33.3.0031345-1 JUCERJA
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021
Local e Presenças: Sede social da Companhia situada na Cidade do Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas,
nº 3.434, Bl. 07, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações
Tomadas por Unanimidade: aprovado(a) (i) a alteração da razão social da Companhia para Oliveira Trust S.A.
Em razão desta feita, o Art. 1º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte
redação: “Artigo 1º A Oliveira Trust S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto
Social e pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada, a “Lei das S.A.”), bem como pelas
demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.”; (ii) a conversão das 5.308.463 (cinco milhões, trezentas e
oito mil, quatrocentas e sessenta e três) ações preferenciais resgatáveis de emissão da Companhia, em 5.308.463
(cinco milhões, trezentas e oito mil, quatrocentas e sessenta e três) ações preferenciais e não resgatáveis; (iii) o
desdobramento das 113.000.000 (cento e treze milhões) de ações representativas do capital social da Companhia
à razão de 3 (três) ações para cada 1 (uma) ação da mesma espécie atualmente existente, totalizando 339.000.000
(trezentos e trinta e nove milhões) de ações, sendo 323.074.611 (trezentas e vinte e três milhões, setenta e quatro
mil, seiscentas e onze) ações ordinárias e 15.925.389 (quinze milhões, novecentas e vinte e cinco mil, trezentas e
oitenta e nove) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal; (iv) a aprovação das
demonstrações financeiras intermediárias da Companhia de 31/03/2021, as quais encontram-se arquivadas na
sede social da mesma, e a proposta da administração da Companhia para destinação dos resultados intermediários,
face à apuração de lucro líquido no primeiro trimestre do exercício social vigente no exercício social apurado no
período, no montante total de R$ 13.378.292,92 (treze milhões, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa
e dois reais e noventa e dois centavos), do qual: (a) o montante de R$ 668.914,65 (seiscentos e sessenta e oito
mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) será destinado à formação da reserva legal, cujo
saldo não ultrapassa o limite legal, nos termos do Art. 193 da Lei das S.A.; e (b) o saldo remanescente do lucro
líquido apurado no período, equivalente ao montante de R$ 12.709.378,27 (doze milhões, setecentos e nove mil,
trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), será destinado à distribuição de dividendos aos acionistas
da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social integralizado da Companhia nesta
data. Os dividendos declarados deverão ser pagos aos acionistas no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da
presente data; (v) o aumento do capital social da Companhia em R$ 195.361,90 (cento e noventa e cinco mil,
trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos), mediante a emissão de 2.150.000 (dois milhões, cento e
cinquenta mil) ações preferenciais, sem valor nominal, com preço unitário de emissão de R$ 0,090866 (noventa
mil, oitocentos e sessenta e seis milionésimos centavos de reais), com base no valor patrimonial contábil apurado
no balanço patrimonial da Companhia de 31/12/2020, passando para R$ 30.999.163,85 (trinta milhões, novecentos
e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Todas as 2.150.000 (duas milhões,
cento e cinquenta mil) ações preferenciais foram subscritas de acordo com os boletins de subscrição constantes
do Anexo I à ata; (vi) a conversão de (a) 2.638.926 (duas milhões, seiscentas e trinta e oito mil, novecentas e vinte
e seis) ações preferenciais em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia,
idênticas às demais ações ordinárias de emissão, na relação de uma ação preferencial para cada nova ação
ordinária de emissão da Companhia; (b) de 153.432.787 (cento e cinquenta e três milhões, quatrocentas e trinta e
duas mil, setecentas e oitenta e sete) ações ordinárias em ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal
de emissão da Companhia idênticas às demais ações preferenciais de emissão da Companhia, na relação de uma
ação ordinária para cada nova ação preferencial de emissão da Companhia, em ambos os casos conforme boletins
de conversão constante do Anexo II à ata. Em razão destes, o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a
vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional, é de R$30.999.163,85 (trinta milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e
sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 341.150.000 (trezentas e quarenta e uma milhões,
cento e cinquenta mil) ações, sendo 172.280.750 (cento e setenta e duas milhões, duzentas e oitenta mil,
setecentas e cinquenta) ações ordinárias e 168.869.250 (cento e sessenta e oito milhões, oitocentas e sessenta e
nove mil, duzentas e cinquenta) ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal.”; (vii) a criação de um
capital autorizado e a autorização ao Conselho de Administração para aumentar o capital social da Companhia
independentemente de reforma estatutária até o limite de 682.300.000 (seiscentas e oitenta e dois milhões e
trezentas mil) de ações de emissão da Companhia. Em razão disto, o Art. 6º do Estatuto Social da Companhia
passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação: “Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a aumentar
o seu capital social, por deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária
até o limite de 682.300.000 (seiscentas e oitenta e duas milhões e trezentas mil) de ações, a ser ajustado para
refletir quaisquer desdobramentos ou grupamentos de ações. As ações assim emitidas poderão ser ordinárias ou
preferenciais, observado, em qualquer caso, o limite previsto no artigo 15, §2º, da Lei das S.A. § 1º. Dentro do limite
autorizado neste artigo, o Conselho de Administração fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais
condições para a emissão de ações, sem guardar proporção entre as diferentes espécies de ações. § 2º. Desde
que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a
emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis em ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores, empregados e pessoas
naturais prestadoras de serviço da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos
acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações.”; (viii) a reforma integral do Estatuto Social
da Companhia, para adequação de suas disposições ao Regulamento do Nível 2, o qual passará a vigorar, a partir
da presente data, inclusive consolidando as alterações dos artigos mencionados nas aprovações anteriores, na
forma constante do Anexo III à ata; (ix) a abertura de capital da Companhia e, para tanto, a submissão do pedido
de registro do emissor de valores mobiliários, categoria “A”, perante a CVM e a submissão do pedido de registro
de emissor da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e a adesão da Companhia ao segmento
especial de governança corporativa da B3 denominado Nível 2 (“Nível 2”), bem como a prática dos atos
necessários para tal; (x) nos termos do Art. 6º, § 2º do Estatuto Social da Companhia e do Art. 168, § 3º da Lei das
S.A., autorização ao Conselho de Administração para deliberar sobre e estruturar um plano de outorga do plano de
opção de compra de ações da Companhia (“Plano”), o qual deverá estabelecer as condições gerais para a
outorga, pela Companhia, de opções de compra de ações ordinárias e preferenciais de sua emissão aos
administradores, empregados e demais colaboradores da Companhia e de suas subsidiárias (a critério do Conselho
de Administração), sem direito de preferência para os acionistas, na proporção de duas ações preferenciais para
cada ação ordinária, na forma de Unit negociada pela Companhia. O número máximo de ações disponíveis para o
exercício das opções no âmbito do Plano estará limitado a uma diluição de até 1% (um por cento) do capital social
da Companhia (em relação a todos os acionistas da Companhia), no limite do capital autorizado da Companhia. A
diluição corresponde ao percentual representado pela quantidade de ações que lastreiam as opções, considerando
todas as opções outorgadas no Plano pela quantidade total de ações de emissão da Companhia. As outorgas das
opções de compra de ações no âmbito do Plano serão aprovadas oportunamente por deliberação do Conselho de
Administração da Companhia; (xi) a eleição das seguintes pessoas para o cargo de membros efetivos do Conselho
de Administração da Companhia para um mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o
período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias: (a) Sr. Mauro Sergio de Oliveira, brasileiro,
casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.542.511-7 (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob
nº 197.460.087-49, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434,
Bl. 7, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
(b) Sr. Cesar Reinaldo Leal Pinto, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 208701 (CRE-1ª Região), inscrito no CPF/ME sob nº 371.893.797-20, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bl. 7, Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, para o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração; (c) Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.096.413-16 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob nº 076.922.73766, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 3434, Bl. 7, Grupo 201,
Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (d) Sr.
Sérgio Tuffy Sayeg, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
nº 4.965.895-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 935.221.858-20, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jacques Félix, nº 685, apto. 181, Vila Nova Conceição, CEP 04.509-002, para
o cargo de membro independente do Conselho de Administração, cuja independência foi atestada por meio de
declaração encaminhada pelo referido membro, a qual fica arquivada na sede da Companhia; e (e) Sra. Mônica
Hojaij Carvalho, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 18.714.329-8 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob nº 137.295.488-08, residente e domiciliada na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 640, apto. 191, Bloco 1, Campo Belo, CEP 04.618-032, para o
cargo de membro independente do Conselho de Administração, cuja independência foi atestada por meio de
declaração encaminhada pelo referido membro, a qual fica arquivada na sede da Companhia. Os conselheiros ora
eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura (i) de declaração de que possuem
qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para
o exercício dos respectivos cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367 de 29 de maio 2002; e (ii) dos respectivos
termos de posse e desimpedimento; e (xii) a autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da
Companhia praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta
Assembleia Geral Extraordinária, incluindo os atos necessários (x) à criação do Plano; (y) à obtenção do registro
de emissor de valores mobiliários categoria “A” e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorização
pela B3 para aderir ao Nível 2, e (z) à aprovação de todos os termos e condições da Oferta aplicáveis à Companhia,
incluindo a contratação dos Coordenadores da Oferta, a celebração de todos os contratos, documentos e atos
relacionados à Oferta. Em fase de arquivamento na JUCERJA; o estatuto social consolidado encontra-se
anexo à ata da Assembleia e disponível para consulta na sede social da Companhia.

SUL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS S.A.
CNPJ: 14.932.563/0001-22
Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/20.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$ )
Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 2019
(Em MR$, exceto o prejuízo por ação)
Ativo
Notas
2020
2019
Receitas
(despesas)
operacionais
Notas
2020
2019
Circulante
Gerais e administrativas
(29)
(62)
Caixa e equivalentes de caixa
(3.a)
3.404
3.354
Resultado de equivalência patrimonial
(3.b/4)
(150) (2.221)
Créditos tributários
2
46
Financeiras, líquidas
63
156
3.406
3.400
Resultado antes do IR e contribuição social
(116) (2.127)
Não circulante
IR e contribuição social
(15)
(37)
Investimentos
(3.b/4) 58.735 58.885
(131) (2.164)
58.735 58.885 Prejuízo do exercício
67.136 67.136
Total do ativo
62.141 62.285 Quantidade de ações (por lotes mil)
(0,0020) (0,0322)
Notas
2020
2019 Prejuízo por ação - R$
Passivo
Circulante
Demonstrações das Mutações do Patrimônio líquido
Tributos e obrigações socias
2
15
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Débitos com partes relacionadas
(3.c) 18.629 18.629
Reservas de
18.631 18.644
Lucros
PatriPatrimônio líquido
(5)
Capital
InvestiPrejuízos mônio
Capital social
28.000 28.000
social Legal mento acumulados líquido
Reservas de lucros
15.510 15.641 Saldo em 01/01/19
28.000 3.199 14.606
- 45.805
43.510 43.641 Prejuízo do período
(2.164) (2.164)
Total do passivo
62.141 62.285 Compensação de prejuízos
- (2.164)
2.164
28.000 3.199 12.442
- 43.641
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social o Saldo em 31/12/19
(131) (131)
propósito específico de participação no capital social das Rodovias Integradas Prejuízo do período
Compensação de prejuízos
(131)
131
do Paraná S.A.. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As Saldo
em 31/12/20
28.000 3.199 12.311
- 43.510
DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas políticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital
S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou
pelo CPC. Em 2020 e 2019, a Cia. não apresentou resultados abrangentes, despesa) operacional. As DFs. das sociedades coligadas são elaboradas
motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstração. As para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são
DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as
arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de adotadas pela Cia. c. Débitos com partes relacionadas: As transações com
outra forma. Em 09/04/21, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do partes relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não
exercício findo em 31/12/20. 3. Resumo das principais práticas contábeis há encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas transações.
adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e d. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante): Registrados
equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que pelos seus valores de custo ou de realização, incluindo ganhos ou perdas,
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que quando aplicável. e. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos
têm conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de curto ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
prazo. As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração
pelo valor da aplicação acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas,
data das demonstrações financeiras. São representadas basicamente por e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão
operações compromissadas e por CDB com garantia de recompra diária pelo para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas
banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. b. Investimentos: DFs. de 2020 e 2019 não foram identificadas ajustes a serem contabilizados.
Participação %
2020
2019
Os investimentos em sociedades coligadas são contabilizados pelo método 4. Investimentos:
de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, a participação Rodovias Integradas do Paraná S.A.
24,08%
58.735
58.885
da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das coligadas, 5. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e
após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo integralizado, em 31/12/20 e 2019, está representado por 67.136.672 ações

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$ )
2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
(131) (2.164)
Ajustes para reconciliar o prejuízo e o fluxo de caixa líquido:
Equivalencia patrimonial
150 2.221
Lucro líquido ajustado
19
57
31
20
Variações nos ativos e passivos
Créditos tributários
44
13
Tributos e obrigações sociais
(13)
7
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
50
77
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
50
77
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
3.354 3.277
No fim do exercício
3.404 3.354
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
50
77
sendo 33.568.336 ordinárias e 33.568.336 preferenciais, todas nominativas
e sem valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento
de dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido
do exercício, apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa
determinada pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal:
Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício
e não excederá a 20% do capital social, em conformidade com o Art. 193
da Lei 6.404/76. Reserva para investimento: Constituída por até 75% do
lucro líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão
das atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas,
podendo ter destinação diferente por decisão da Assembleia. Em 31/12/20,
as reservas de lucros não foram constituídas devido à Cia. ter apresentado
prejuízo no exercício. Em consequência dos prejuízos apresentados, à Cia.
compensou o prejuízo com a reserva para investimento, conforme preconiza
o Art. 189 da Lei 6.404/76. 6 - Instrumentos financeiro: Os instrumentos
financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/20 e
2019, por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data.
A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias
operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de
controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas
versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para
os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito,
risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco
da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites
de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos
limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente
para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 7.
Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base
da presente Demonstração Financeira e a data de divulgação das mesmas e
não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais
das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contador - Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
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PECÉM II
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 16.523.901/0001-06

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Despesas antecipadas
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar
Outros impostos a recuperar
Adiantamentos diversos
Dividendos a receber
Operações comerciais com partes relacionadas
Outros
Não circulante
Realizável a longo prazo
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
Depósitos vinculados
Operações comerciais com partes relacionadas
Adiantamentos diversos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

6
7
8
9
10
10

18

10
19

11
12
13

Total Ativo

Controladora
2020
2019

287
1.514
27
10.353
12.181

776
1.181
36
4
1.997

Consolidado
2020
2019

61.683
110.157
128.604
35.666
4.492
33.656
147
4.838
241
175
379.659

127.578
1.181
143.156
12.000
611
6.612
6.695
8.796
1.253
307.882

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento
Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher
Outros impostos a recolher
Obrigações sociais e trabalhistas
Participações nos lucros
Provisão de custo por indisponibilidade
Dividendos a pagar
Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico
Operações comerciais com partes relacionadas
Outras obrigações
Não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento
Operações comerciais com partes relacionadas
Mútuos com partes relacionadas
Provisão para contingências
Provisão para desmantelamento

85.715
86.181
333
161
2.650
2.197 Total do Passivo
1.351
- Patrimônio líquido
Capital social
90.049
88.539 Reserva de capital
1.048.721 1.011.795
- Reserva legal
- 1.639.219 1.717.542 Reserva de incentivo fiscal
708
563 Reserva de lucros
Prejuízo acumulado
1.048.721 1.011.795 1.729.976 1.806.644 Total do patrimônio líquido
1.060.902 1.013.792 2.109.635 2.114.526 Total do Passivo e Patrimônio líquido
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeira

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
21
22

Nota

Controladora
2020
2019
-

(11.358)
(20.105)
124.120
17.451
(99.768)
41.803
(3.141)
(8.896)
29.766

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
47.606 29.766 47.606 29.766

Lucro do exercício
Outros resultados abrangentes a ser reclassificados para resultado
do exercício em exercícios subsequentes
Outros resultados abrangentes
Total de outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de tributos
47.606 29.766 47.606 29.766
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeira
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Capital Reser- Re- Reser- Reserva de Prejuízos
Total do
Social va de serva va de incentivo acumula- patrimônio
Integralizado capital Legal Lucro
fiscal
dos
líquido
1.000.432 17.999
- (38.420)
980.011
11.789 (11.789)
-

Saldo em 1° de janeiro de 2019
Incentivo fiscal SUDENE
Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício
- 29.766
29.766
Adiantamento p/ futuro aumento de capital
2
2
Saldo em 31 de dezembro 2019
1.000.432 18.001
11.789 (20.443) 1.009.779
Incentivo fiscal SUDENE
3.497
(3.618)
(121)
Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício
- 47.606
47.606
Reserva legal
- 1.358
(1.358)
Reserva de lucros
- 16.640
- (16.640)
Dividendo mínimo obrigatório
(5.547)
(5.547)
Saldo em 31 de dezembro 2020
1.000.432 18.001 1.358 16.640
15.286
- 1.051.717
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeira
Demonstrações do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

16
16
21(e)
20.6
21(d)
19

15
14
19
19
18

74
5.547
5.621
121
3.443
3.564
9.185

497
497

Consolidado
2020
2019
67.355
2.338
26.402
5.872
2.811
5.865
14.384
5.547
17.969
50
148.593

54.713
75.159
1.716
25.726
8.812
2.587
5.469
15.068
18.791
16.198
42
224.281

1.216
3.252
2.085
- 522.851
8.859
9.918
2.300
13.904
24.827
864.474 294.719
14.377
20.792
4.459
5.274
3.516
909.325 880.466
4.013 1.057.918 1.104.747

20
1.000.432 1.000.432 1.000.432 1.000.432
18.001
18.001
18.001
18.001
1.358
1.358
15.286
11.789
15.286
11.789
16.640
16.640
- (20.443)
- (20.443)
1.051.717 1.009.779 1.051.717 1.009.779
1.060.902 1.013.792 2.109.635 2.114.526

Demonstrações dos Fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado
2020
2019
562.865 648.022
(386.982) (492.439)
175.883 155.583

Receita de venda de bens e/ou serviços
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
Resultado bruto
Despesas/Receitas operacionais
Gerais e administrativas
(140)
(185)
(9.999)
Outras receitas (despesas) operacionais
22
371
6.379
Resultado de equivalência patrimonial
11
47.400
29.854
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
47.631
29.669 172.263
Resultado financeiro
Receitas financeiras
23
51
97
20.859
Despesas financeiras
23
(2)
- (144.285)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
47.680
29.766
48.837
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro
Corrente
10
(74)
(765)
Diferido
10
(466)
Lucro líquido do exercício
47.606
29.766
47.606
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeira

15
14

Controladora
2020
2019

Controladora
2020
2019

Consolidado
2020
2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
47.680 29.766 48.958 41.803
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
- 81.564 85.538
Depreciação e amortização arrendamento mercantil
2.191
2.022
Resultado de Equivalência Patrimonial
(47.279) (29.854)
Juros do arrendamento mercantil
1.344
1.329
Baixa e imobilizado e intangível
9.246
1.222
Juros empréstimos
- 67.727 61.940
Juros mútuos
- 16.036 17.660
Rendimento de TVM
(15)
(38)
(15)
(38)
Variação cambial ativa e passiva
- 21.823
4.996
Provisão para desmantelamento
(815)
1.692
Provisão para contingências
(6.415) 19.585
Provisões de comissões de fianças
1.574
1.143
Atualização monetária contratual
1.628
6.220
Amortização de custo de captação
5.866
1.278
386
(126) 250.712 246.390
(Aumento) redução nos ativos /Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Despesas antecipadas
(2.445)
4.417
Contas a receber
- 14.552 (47.743)
Impostos a recuperar
9 1.946 (20.496)
7.680
Estoque
- (23.666) 49.518
Impostos, taxas e contribuições
(452)
5.388
Fornecedores
(1.709)
(8.189) (1.296)
Provisões e encargos trabalhistas
620
(523)
Provisão de custo por indisponibilidade
(684)
4.366
Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico
(822)
3.230
Operações comerciais e mútuos com partes relacionadas Ativo e Passivo
1.143
98 (11.563) 10.795
Outros Ativos e passivos
391
(2.432)
(557) 2.044 (52.755) 33.400
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(2.577) (2.454)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas (consumidos nas)
atividades operacionais
(171) 1.918 195.381 277.336
Fluxo caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
- (14.823) (67.895)
Títulos e valores mobiliários
(318) (1.143) (108.962) (1.143)
Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados pelas (consumido nas)
atividades de investimentos
(318) (1.143) (123.785) (69.038)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento do passivo de arrendamento mercantil financeiro
(1.781) (2.921)
Redução de capital em caixa
Amortizações do principal - financiamentos
- (653.313) (73.448)
Mútuos com partes relacionadas
- 537.521
Juros pagos
- (65.222) (62.450)
Depósitos vinculados
- 45.303
(1.872)
Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados pelas (consumido nas)
atividades de financiamentos
- (137.492) (140.689)
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(489)
775 (65.895) 67.607
Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
776
1 127.578 59.971
No fim do exercício
287
776 61.683 127.578
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
(489)
775 (65.895) 67.607
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeira

1. CONTEXTO OPERACIONAL
mos anos e que trouxeram a Companhia e sua controlada para resultados positivos, continuará a ser praticada. Assim,
A Pecém II Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado e foi constituída em 13 de as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade
novembro de 2008 sob a denominação de MPX Pecém II Participações S.A., com capacidade total de 360MW. Em operacional dos negócios da Companhia e sua controlada. 3.3. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações. A
13 de dezembro de 2013 sua razão social foi alterada para Pecém II Participações S.A (“Companhia”). Além disso, A Companhia e sua controlada adotaram sem impactos significativos, as alterações ao CPC 15/IFRS 3 sobre definição
Pecém II Participações S.A. é controladora da Pecém II Geração de Energia S.A. (Controlada), que possui autoriza- de um negócio, e as alterações ao CPC 48/IFRS 9 e CPC 40/IFRS 7 sobre Reforma da Taxa de Juros de Referência a
ção para operação em usina termelétrica (“UTE”), com um total de 100% em sua participação. Em 30 de setembro de partir de 1º de janeiro de 2020. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de
2008, a controlada sagrou vitoriosa no Leilão A-5 garantindo a comercialização de 276 MW médios por um período de 2020, mas não afetaram as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. A partir de 1º de janei15 anos. O contrato garante uma receita anual mínima, indexada ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - ro de 2021, as normas “CPC 06 (R2) – Arrendamentos” e do “CPC 48 – Instrumentos Financeiros” foram alteradas conIBGE) e, adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos (combustível, operação e manutenção). 1.1. forme minuta de revisão de pronunciamentos técnicos nº 17, os quais não foram adotados antecipadamente pela ComEventos significativos de 2020. Pandemia de COVID-19 - Contexto, iniciativas e impactos. A pandemia alterou panhia e sua controlada e não terão impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
drasticamente o cenário global e criou enormes desafios em todos os aspectos da sociedade, principalmente com relação à segurança da economia. A Companhia permanece atenta à evolução da pandemia, mantendo todas as medidas 4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
para preservar a saúde e a segurança de seus colaboradores e para apoiar as comunidades nas localidades onde atua. Consolidação. A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está
Como forma de contribuir para o combate ao vírus, a Companhia continua realizando ações de forma voluntária para exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu investimento e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes
auxiliar as famílias em situação de maior vulnerabilidade e os profissionais de saúde das localidades de atuação com da investida. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da controladora e
foco em medidas preventivas tais como doações de kits de higiene pessoal, kits de limpeza, cestas básicas, aparelhos daquelas empresas onde a Companhia detém o controle (diretamente e indiretamente), conforme detalhadas na nota
de ventilação pulmonar, medicamentos, cilindros de gás, concentradores de oxigênio para o sistema público de saúde explicativa nº 12 “Investimentos”. As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações
e apoio para a instalação de hospital de campanha. Além destas ações, a Companhia mantém a prática de home office financeiras consolidadas: Controlada. Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) das
para algumas funções administrativas e não operacionais e aplicação de testes rápidos em seus colaboradores. As quais a Companhia detém o controle. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de exercer
receitas da Companhia decorrem, principalmente, de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente o controle. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos, inclusive os passivos contingentes assumidos para a
regulado (“CCEAR”), com preços, volume e prazos definidos. Este ambiente é fortemente regulado, com mecanismos aquisição de controladas em uma combinação de negócios, são mensurados inicialmente pelos valores justos na data
mitigatórios ao risco de inadimplência dos seus agentes (compradores e vendedores). Portanto, a Companhia não da aquisição. A Companhia reconhece a participação não controladora na adquirida de acordo com a parcela proporidentificou impacto relevante decorrente da pandemia em suas receitas operacionais até o presente momento. Tam- cional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não
bém não foi identificada alteração na matriz de risco que impactasse a probabilidade de realização do seu recebível, controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisições são contabilizados no
resultado do exercício conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre partes
conforme estabelecido no CPC 48 – Instrumentos Financeiros.
relacionadas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça
2. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quanA controlada possui autorização para operação de uma usina termelétrica (“UTE”) a carvão mineral, instalada no Com- do necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. As políticas contábeis descritas
plexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), Estado do Ceará, com capacidade instalada de geração de 365MW. Em em detalhes abaixo têm sido aplicadas pela Companhia e sua controlada de maneira consistente a todos os exercícios
18 de outubro de 2013, a controlada recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para iniciar apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 4.1. Moeda funcional e de apresena operação comercial, que vigorará pelo prazo de 35 anos, a partir da data de autorização, conforme Portaria nº. 209, tação. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de Reais (R$), que
de 27 de junho de 2008, do Ministério de Minas e Energia. Em 13 de dezembro de 2018 foi emitida a atual Licença de é a moeda funcional e de apresentação da Companhia e sua controlada. As transações em moeda estrangeira são
Operação (LO) 715/2018 que autoriza as operações por três anos, possuindo validade até 12 de dezembro de 2021. inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos moAlém dos programas socioambientais exigidos nessas condicionantes, a controlada sustenta as linhas de pesquisas netários denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor nas datas
e desenvolvimento em projetos com o potencial de minimizar eventuais impactos socioambientais causados por sua dos balanços. Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. 4.2. Participação nos resultados.
atividade, dentre essas ações destaca-se a utilização das cinzas geradas na usina (“Pecém II”) para fabricação de A Companhia e sua controlada reconhecem um passivo e uma despesa de participação nos resultados de funcionários
cimento. Em 21 de dezembro de 2018, Pecém II Geração de Energia S/A obteve da Superintendência Estadual do com base em metas corporativas estabelecidas atreladas ao plano de desenvolvimento e crescimento da Companhia
Meio Ambiente - (“SEMACE”) do Estado do Ceará a renovação da Licença de Operação de nº 472/2018, embasada e sua controlada. A participação nos resultados é composta por avaliação das metas de todos os colaboradores e
no parecer técnico nº 3480/2018-DICOP/GECON, referente a UTE Porto do Pecém II. Sua vigência será até 20 de diretoria. No entendimento da Administração, esse benefício vem sendo aprimorado com o passar dos anos para
setembro de 2021.
proporcionar um maior engajamento dos funcionários na melhoria dos resultados da Companhia e sua controlada. 4.3.
Por fim, a controlada perseguiu tempestivamente as condições estabelecidas na Outorga de Direito de Uso de Água Subvenção governamental. A controlada está situada em uma região na área de atuação da Sudene (Superintennº 454/2016 emitida pela Coordenadoria de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (CGERH), garantindo dência do Desenvolvimento do Nordeste) e obteve o incentivo fiscal que estabelece uma redução de 75% do imposto
a disponibilidade hídrica para o adequado funcionamento da usina na produção de energia elétrica. A outorga tem de renda do lucro decorrente da receita incentivada, até 2027. O resultado obtido com este benefício fiscal é a redução
validade de 04 anos, com vencimento em 20 de setembro de 2020.
da despesa de imposto de renda e, na distribuição dos resultados do período, o montante reduzido da despesa é destinado à conta de reserva de incentivos fiscais, conforme disposição legal. As demais práticas contábeis relevantes
3. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
da Companhia e sua controlada estão apresentadas nas notas explicativas próprias aos itens a que elas se referem.
3.1. Declaração de conformidade e base de elaboração. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da Companhia e sua controlada, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, foram ela- 5. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
boradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accoun- Na preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos e
ting Standards Board (“IASB”) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e sua controlada e os valores reportados
os pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e
(“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). A preparação de demonstrações financeiras premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 5.1.
individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento Julgamentos. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
por parte da administração da Companhia e sua controlada no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão incluídas
áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e nas seguintes notas explicativas: (i) Nota explicativa nº “17 - Provisão para contingências” - Reconhecimento de
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, estão divulgadas na Nota provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, por meio da análise da probabilidade
5. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no custo histórico, exceto de perda que inclui avaliação das evidências disponíveis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes
por certos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo. O custo histórico geralmente é baseado no valor nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 5.2. Incerjusto das contraprestações pagas em troca de ativos. Adicionalmente, a Companhia e sua controlada consideraram tezas sobre premissas e estimativas. (i) Nota explicativa “nº 12 Imobilizado” - A controlada avalia anualmente
as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação potenciais indicativos de perdas nos ativos, de acordo com a norma de contabilidade CPC 01 (R1). Caso a controlada
das suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Dessa forma, as informações relevantes próprias das identifique indicativo de desvalorização dos ativos, deve ser realizado o teste com base nas Unidades Geradoras
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela de Caixa (UGCs). Impacto das reservas de gás natural nas estimativas de custos com obrigações de desmantelaAdministração na sua gestão. Na preparação destas demonstrações financeiras, as mesmas políticas contábeis foram mento de áreas - a estimativa do momento de realização dos custos com obrigações de desmantelamento de áreas
aplicadas nos exercícios apresentados. A emissão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi é baseada no prazo de exaustão das reservas provadas de acordo com os critérios estabelecidos pela ANP/SPE.
autorizada pela Administração em 27 de abril de 2021. 3.2. Declaração de continuidade. A administração avaliou a Revisões nas estimativas de reservas que impliquem em mudanças no prazo de exaustão podem afetar a provisão
capacidade da Companhia e sua controlada em continuar operando normalmente e está convencida de que possui para desmantelamento de áreas. O reconhecimento contábil dessas obrigações deve ser com base no valor presente,
recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não tem conhecimento de utilizando-se uma taxa de desconto. Longos períodos até a data de abandono e variações na taxa de desconto, por
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. A menor que sejam, podem ocasionar grandes variações no valor reconhecido. (ii) Nota explicativa nº “10 - Impostos
administração entende que a estratégia comercial e administrativa na gestão dos custos e despesas, adotada nos últi- a recuperar e diferidos” - Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são
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reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e os adotados
para fins de tributação e sobre prejuízos fiscais na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão compensados. Como evidência para o reconhecimento dos tributos diferidos, foi
considerado a abordagem de fluxo de caixa operacional, com prazo que se inicia em 2021 e se estende até o ano de
2050 e o preço de venda são de acordo com as condições contratuais até o final da vida útil dos ativos que suportam o
seu reconhecimento e a expectativa de realização dos impostos. A projeção dos lucros tributáveis futuros está alinhada
com o plano estratégico da controlada e o período estimado de realização dos impostos diferidos é de 2 anos. (iii) Custo
por indisponibilidade - A controlada testa eventual perdas por indisponibilidade de sua unidade termoelétrica que
podem afetar os resultados da controlada, considerando com base os contratos de CCEAR’s que preveem a utilização
de média móvel de 60 meses de geração efetiva, conhecido contabilmente pelo valor justo. Essas estimativas foram
discutidas com os gestores operacionais, sendo revisadas e aprovadas pela Administração.
6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Prática contábil. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor,
sendo demonstrados na data do balanço a valor justo. As aplicações financeiras possuem opção de resgate antecipado
dos referidos títulos, sem penalidades ou perda de rentabilidade.
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Caixa e bancos
1
1
6
4
Fundo de Investimento FICFI RF CP ENEVA
(a)
286
775 20.790
775
CDB/Compromissadas
(b)
- 40.887 126.799
287
776 61.683 127.578
a.Trata-se do Fundo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Eneva administrado pelo Banco
Itaú. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo está composto somente por operações compromissadas, lastreadas por
títulos públicos federais, registradas na CETIP ou SELIC, quando aplicável, possuem garantia de recompra diária a
uma taxa previamente estabelecida pelas instituições financeiras. b. Representam valores investidos em CDB’s e
Compromissadas emitidos por instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós fixados e com
rentabilidade média no ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 100% (Taxa nominal na curva, com liquidez em até 90 dias e
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor).
7. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”)
(a)
1.514
1.181 110.157
1.181
1.514
1.181 110.157
1.181
a. LFTs são títulos pós-fixados cuja remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data de
liquidação da compra e a data de vencimento. Em 31 de dezembro de 2020, a carteira de LFTs da Companhia e sua
controlada contém títulos cujos vencimentos ocorrem entre 2021 e 2025.
8. CONTAS A RECEBER
Prática contábil. As contas a receber de clientes da controlada corresponde aos valores faturados pela venda de
energia elétrica no curso normal das suas atividades. Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo e, subsequentemente, mensurado pelo custo amortizado, ajustado ao valor presente deduzido da perda de crédito esperada (PCE).
Consolidado
2020
2019
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR)
99.191 98.078
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente livre
29.413 45.078
128.604 143.156
Avaliação do risco de crédito. O mercado de energia é um ambiente altamente regulado, com mecanismos mitigatórios ao risco de inadimplência dos seus agentes. A segurança financeira do mercado está pautada no modelo de Câmara de compensação multilateral e centralizada. As operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE) são contabilizadas e liquidadas de forma multilateral, não havendo indicação de parte e
contraparte. Esse modelo é benéfico para os agentes individualmente e para a estabilidade do mercado como um todo,
minimizando a probabilidade de impactos negativos. Desta forma, todos os agentes são garantidores das operações a
serem liquidadas. Adicionalmente, para os contratos comercializados bilateralmente é realizada uma análise de risco
frente às contrapartes, antes da operação, através de informações auditadas, informações de mercado e situação atual
da empresa e, posteriormente, através do registro do contrato na CCEE e o acompanhamento da empresa em relação
aos pagamentos, que em caso de atraso, a energia negociada não é registrada e a contraparte ficará com um déficit de
energia, sujeito ao preço de energia atual no mercado (PLD) e a multa na Câmara Comercializadora de Energia Elétrica
(CCEE). Além disso existem outras formas de gerenciamento do risco, como cláusulas contratuais, carta fiança, seguro
garantia e outros. Por todo contexto acima, entendemos que não há riscos de perda no contas a receber da controlada,
principalmente pelo ambiente de mercado em que estamos inseridos. Nesse sentido, não existem contas a receber
em atraso e com expectativa de perda. O detalhamento por tipo de recebível está descrito na nota explicativa nº 21 –
“Receita de venda de bens e/ou serviços”.
9. ESTOQUES.
Prática contábil. Os estoques da controlada são essencialmente materiais ou insumos a serem consumidos ou transformados no processo de geração de energia. Eles são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos
dois o menor. A mensuração dos estoques inclui também qualquer redução ao valor realizável líquido desses ativos. O
método de avaliação dos estoques de insumos é o da média ponderada móvel.
Consolidado
2020
2019
Materiais, suprimentos e outros (a)
1.578
1.757
Carvão (b)
25.988
3.101
Peças eletrônicas e mecânicas (c)
6.889
5.829
Lubrificantes e químicos
1.211
1.313
35.666 12.000
a. Saldo referente a materiais consumíveis necessários ao funcionamento da UTE, tais como óleo diesel e cal. b. Variação explicada pelos seguintes fatores: (i) aumento da curva de despacho observada no início do 1º semestre de 2020,
o que demandou recomposição dos estoques de carvão e (ii) redução da demanda por energia a partir do 2º semestre
de 2020, devido à pandemia de COVID-19. c. O saldo é composto por peças eletrônicas e mecânicas para utilização e
reposição nas operações e manutenções realizadas na usina.
10. IMPOSTOS A RECUPERAR E DIFERIDOS
Prática contábil. Os encargos de IRPJ e a CSLL correntes e diferidos são calculados com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço da Companhia e sua controlada quando gera
lucro tributável. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia e sua controlada nas
apurações dos tributos sobre o lucro 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 IRPJ e a CSLL corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando
há montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data das
Demonstrações Financeiras. Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados quando há um direito legalmente
exequível sobre a mesma entidade tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais e diferenças
temporárias não são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis contra os
quais possam ser utilizados. As despesas de IRPJ e CSLL do período são reconhecidas na demonstração do resultado,
exceto para transações reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Impostos a recuperar. O saldo da conta de
Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) a recuperar está representado a seguir:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Imposto de Renda - IR
26
30 31.644
3.487
Contribuição Social - CSLL
1
6
2.012
3.125
27
36 33.656
6.612
Os demais impostos a recuperar estão compostos por:
Consolidado
2020
2019
PIS
2
COFINS
13
II
3.425
IPI
1.747
Outros
132
1.523
147
6.695
Impostos diferidos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:
Consolidado
2020
Ativo Diferido
Passivo Diferido
Prejuízo Fiscal/
Diferenças
Diferenças
Base Negativa
temporárias
Total
temporárias Líquido
Prejuízos fiscais
96.801
- 96.801
- 96.801
Provisões
10.940 10.940
- 10.940
Depreciação acelerada
(22.026) (22.026)
96.801
10.940 107.741
(22.026) 85.715
Consolidado
2019
Ativo Diferido
Passivo Diferido
Prejuízo Fiscal/
Diferenças
Diferenças
Base Negativa
temporárias
Total
temporárias Líquido
Prejuízos fiscais
98.694
- 98.694
- 98.694
Provisões
2.124
2.124
2.124
Depreciação acelerada
(14.637) (14.637)
98.694
2.124 100.818
(14.637) 86.181
Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros, segue abaixo demonstrativo da projeção para os
próximos anos iniciando por 2021:
2021 2022 2023 2024 2025 2026 e 2027
Total
Expectativa de realização anual
dos impostos diferidos
15.950 13.240 14.774 17.622 17.506
28.649 107.741
As premissas utilizadas nas projeções de lucros tributáveis futuros são as mesmas utilizadas no teste de impairment de
ativos não financeiros conforme divulgadas na Nota Explicativa n º 12 – Imobilizado. Reconciliação da taxa efetiva.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os tributos calculados sobre o lucro líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15%
e adicional de 10%) e a CSL (alíquota de 9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais
combinadas e da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é demonstrada como segue:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Resultado do exercício antes do IRPJ/CSLL
47.680 29.766 48.837 41.803
Alíquota nominal - %
34%
34%
34%
34%
IRPJ/CSLL à alíquota nominal
(16.211) (10.120) (32.720) (24.363)
Diferenças permanentes
916
(100)
Resultado de Equivalência Patrimonial
16.073 10.150 26.772
5.838
Ativo Fiscal Não Constituído
(30)
6.588
Redução Benefício SUDENE
3.737
Constituição do diferido devido o modelo de recuperabilidade
24
24
Compensação Prejuízo
40
40
Despesa de imposto de renda e contribuição social corrente
(74)
- (1.231) (12.037)
Imposto de renda e contribuição social corrente
(74)
(765) (3.141)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
(466) (8.896)
Total
(74)
- (1.231) (12.037)
Alíquota efetiva
(0,16%) 0,00% (2,52%) (28,79%)
11. INVESTIMENTO
Composição dos saldos
Controladora
2020
2019
Participações societárias
1.048.721 1.011.795
1.048.721 1.011.795
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos dos principais grupos de contas da investida são os seguintes:
2020
Ativo
Ativo não
Passivo Passivo não Patrimônio
circulante
circulante circulante
circulante
líquido Resultado
Controlada
Pecém II Geração de Energia S.A
377.831
1.729.976
153.325
905.761 1.048.721
47.400
2019
Ativo
Ativo não
Passivo Passivo não Patrimônio
circulante
circulante circulante
circulante
líquido Resultado
Controlada
Pecém II Geração de Energia S.A
305.889
1.806.698
223.788
877.004 1.011.795
29.854
Mutação do Investimento - valor patrimonial

Investimentos
Controlada
Pecém II Participações S.A.
Investimento
Pecém II Participações S.A.
Total Investimentos
12. IMOBILIZADO

%
100,00%

Saldo em 2019 Equivalência Dividendos a receber Saldo em 2020
1.011.795
1.011.795

%

100,00%

47.400
(10.353)
1.048.842
47.400
(10.353)
1.048.842
Saldo em 2018 Equivalência Saldo em 2019
981.941
981.941

29.854
29.854

Consolidado
Edificações, Máquinas
Equipa- Móveis Imobili- Custo de
Obras Civis e Equipamento de e Uten- zado em Desman- Direito
Benfeitorias
mentos Informática sílios Curso telamento de Uso

1.011.795
1.011.795

Total
Custo
Saldo em 31/12/2018
449.076 1.579.412
1.280 19.753 70.922
1.768
- 2.122.211
Adições
85
2.396
51
23 55.863
1.220
59.638
Adições IFRS16
- 13.226
13.226
Baixas - Ajuste Inventário
(630)
(427) (923)
(1.980)
Adiantamento
à fornecedores
8.257
8.257
Transferências
(18.422)
- 18.422
Saldo em 31/12/2019
449.161 1.562.756
904 18.853 153.464
2.988 13.226 2.201.352
Adições
8 14.891
14.899
Adições CPC 06 (R2)
940
940
Baixas
(63)
(1.306)
(1.369)
Adiantamento
à fornecedores
- (9.183)
(9.183)
Transferências
17.139
33.559
883
- (51.581)
Saldo em 31/12/2020
466.300 1.596.252
1.787 18.861 107.591
1.682 14.166 2.206.639
Depreciação
Saldo em 31/12/2018
(74.387) (315.807)
(761) (6.032)
(138)
- (397.125)
Adições
(14.958)
(69.010)
(167) (1.206)
(80)
(85.421)
Adições IFRS16
- (2.022)
(2.022)
Baixas - Ajuste Inventário
109
350
299
758
Saldo em 31/12/2019
(89.345) (384.708)
(578) (6.939)
(218) (2.022) (483.810)
Adições
(15.007)
(65.180)
(140) (1.153)
(81.480)
Adições CPC 06 (R2)
- (2.191)
(2.191)
Baixas
61
61
Saldo em 31/12/2020
(104.352) (449.827)
(718) (8.092)
(218) (4.213) (567.420)
Valor Contábil
Saldo em 31/12/2019
359.816 1.178.048
326 11.914 153.464
2.770 11.204 1.717.542
Saldo em 31/12/2020
361.948 1.146.425
1.069 10.769 107.591
1.464 9.953 1.639.219
Reconhecimento e mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O
custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria
Companhia inclui: • o custo de materiais e mão de obra direta; • quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e
condições necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; • os custos
de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e • custos de empréstimos obtidos para
a construção de ativos qualificáveis. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença
entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Custos subsequentes. Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que
seja provável que benefícios futuros associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia e sua controlada.
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. Depreciação. A depreciação é calculada
com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, conforme apresentado a seguir:
Itens de Imobilizado
Range de depreciação
Edificações e benfeitorias
25 a 30 anos
Equipamentos de informática
6 anos
Máquinas e equipamentos
5 a 36 anos
Móveis e Utensílios
16 anos
Veículos
7 anos
Direito de uso
1 a 28 anos
Custo de desmantelamento
34 anos
Avaliação de Redução ao valor recuperável de ativos (impairment). Segundo o pronunciamento técnico CPC 01
(IAS 36) - Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a cada exercício de divulgação, se existem
indicações de uma possível desvalorização no valor do ativo (imobilizado e intangível). Se houver alguma evidência,
deve-se calcular o seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância monetária entre o valor líquido
de venda e seu valor em uso. A controlada avaliou que não foi necessário a realização do teste de recuperabilidade pois
não foram identificados indicativos de perda. Com isso não há constituição e/ou reversão de provisão para impairment
no ativo imobilizado e intangível em 31 de dezembro de 2020.
13. INTANGÍVEL
Prática contábil. Os ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição menos as despesas de amortização e perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A amortização é calculada sobre o valor do ativo, sendo reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos
ativos a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. Esses métodos são os que melhor refletem o padrão
de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados nos diferentes ativos. O montante de R$ 708 em 31 de
dezembro de 2020 (R$ 563 em 31 de dezembro de 2019) refere-se a Licenças de softwares utilizados nas atividades da
controlada e a um saldo de intangível em andamento, referente a gastos incorridos que ainda não foram concluídos ou
utilizados. A amortização é calculada pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de 5 anos. A amortização acumulada no exercício de 2020 foi de R$ 666 (R$ 582 em 31 de dezembro de 2019).
14. ENDIVIDAMENTO
Abaixo a movimentação dos empréstimos e fluxo de caixa de financiamentos que foram liquidados no exercício social
encerrado em 2020:
598.010
Saldo em 2019
(+) Juros incorridos
67.727
(+/-) Variação cambial principal
1.629
(-) Pagamento de principal
(653.313)
(-) Pagamento de juros
(65.222)
(+) Custo de captação
5.866
(+) Depósitos vinculados
45.303
Saldo em 2020
666.342
Saldo em 2018
(+) Juros incorridos
61.940
(-) Pagamento de principal
(73.448)
(-) Pagamento de juros
(62.450)
(+) Atualização monetária contratual
6.220
(+) Amortização do custo de captação
1.278
(+) Depósitos vinculados
(1.872)
Saldo em 2019
598.010
Prática contábil. Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 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 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 de tempo substancial
para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos. Os custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no
período em que são incorridos. A Administração avaliou que a melhor divulgação dos juros pagos sobre empréstimos e
financiamentos é através dos fluxos de caixa de financiamentos, pois o custo desses passivos financeiros está intrinsicamente ligado à obtenção de recursos para a manutenção do parque gerador da controlada.
15. FORNECEDORES
Prática contábil. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no
curso normal dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e 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.
Consolidado
2020
2019
Geração de Energia (a)
(28.920) (10.713)
Construção de Novas Usinas
(20.684) (20.478)
Manutenção das Usinas (b)
(10.956) (19.362)
Outros
(9.926) (4.590)
(70.486) (55.143)
Circulante
67.355 54.220
Não Circulante
3.131
923
a. O saldo é composto substancialmente por obrigações com fornecedores de insumos para a geração de energia e
fornecedores que realizam as manutenções das usinas referente às paradas programadas. b. O saldo está ligado,
substancialmente, à gastos com a manutenção de máquinas e o aumento de sua vida útil.
16. IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
O saldo de Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar é composto por:
Consolidado
2020
2019
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
25.070 23.068
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL
1.332
2.658
26.402 25.726
A Companhia e sua controlada são tributadas com base no regime de Lucro Real efetuando as antecipações mensais
de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos da legislação vigente.
A seguir apresentamos os saldos dos demais impostos e contribuições a recolher:
Consolidado
2020
2019
ICMS
1.072
1.519
PIS, COFINS e IOF
3.952
5.241
Tributos de Importação
22
Outros
826
2.052
5.872
8.812
17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. Prática contábil. Um ativo e um passivo financeiro são
reconhecidos quando uma entidade se tornar parte das disposições contratuais de um instrumento financeiro. Exceto
para contas a receber de clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos e passivos financeiros são
inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ao valor justo por meio do
resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou
reduzidos. Classificação e mensuração subsequente. Ativos e passivos financeiros são geralmente, classificados
como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem
determinados ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Quando ativos e passivos financeiros
mensurados a custo amortizado têm seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus
saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros
efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial
dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda
no resultado do exercício. Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por
meio do resultado. A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e
controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas frente as vigentes no mercado. A Companhia e sua controlada não efetuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa
determinação prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os valores justos são determinados com base nos
preços de mercado, quando disponíveis, ou na sua falta, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Segue
abaixo a característica de cada classificação: (i) Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida)
cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas
e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo para receber seus fluxos de caixa contratuais; (ii) Valor justo por
meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual
resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios
objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto a sua venda, bem como investimentos em
instrumentos patrimoniais não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento
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inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e (iii) Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta
categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos
financeiros registrados em base recorrente está demonstrada a seguir: (i) Nível 1: são preços cotados (não ajustados)
em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração;
(ii) Nível 2: são informações, que não incluem os preços cotados no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta
ou indiretamente; (iii) Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
Consolidado
2020
2019
Valor justo
Valor
Valor justo
Valor
Custo por meio do justo por
por meio do justo por
Amortiresultado meio do
Custo resultado meio do
Ativos financeiros
zado abrangente resultado
Total Amortizado abrangente resultado
Total
Caixa e Equivalente
de Caixa
61.683
- 61.683
127.578
- 127.578
Títulos e valores
mobiliários
110.157
- 110.157
1.181
1.181
Operações comerciais
2.891
- 2.891
2.251
2.251
Depósito vinculado
333
333
161
161
Contas a receber
128.604
- 128.604
143.156
- 143.156
303.668
- 303.668
274.327
- 274.327
Passivos financeiros
Fornecedores
70.486
- 70.486
55.640
55.640
Empréstimos e
financiamentos
598.010
- 598.010
Operações comerciais
13.903
- 13.903
320.762
- 320.762
Mútuos
864.474
- 864.474
16.198
16.198
Arrendamento mercantil 11.197
- 11.197
11.634
11.634
960.060
- 960.060 1.002.244
- 1.002.244
Controladora
2020
2019
Valor justo
Valor
Valor justo
Valor
Custo por meio do justo por
por meio do justo por
Amortiresultado meio do
Custo resultado meio do
Ativos financeiros
zado abrangente resultado
Total Amortizado abrangente resultado
Total
Caixa e Equivalente
de Caixa
287
287
776
776
Títulos e valores
mobiliários
1.514
- 1.514
1.181
1.181
1.801
- 1.801
1.957
1.957
Passivos financeiros
Fornecedores
1.713
1.713
Operações comerciais
3.443
- 3.443
2.300
2.300
3.443
- 3.443
4.013
4.013
Estimativa do valor justo. Os instrumentos financeiros registrados a valor justo são classificados e divulgados de
acordo com os níveis a seguir:
Consolidado
2020
2019
Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
Ativos financeiros
Títulos e valores mobiliários
- 110.157
- 110.157
- 1.181
- 1.181
- 110.157
- 110.157
- 1.181
- 1.181
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
- 598.010
- 598.010
Arrendamento mercantil
- 11.197
- 11.197
- 11.634
- 11.634
- 11.197
- 11.197
- 609.644
- 609.644
Controladora
2020
2019
Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
Ativos financeiros
Títulos e valores mobiliários
- 1.514
- 1.514
- 1.181
- 1.181
- 1.514
- 1.514
- 1.181
- 1.181
Risco de mercado. Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), taxas de câmbio e de juros. Risco de
variação de preço (commodities). O risco está associado exclusivamente ao preço do carvão, que forma os estoques
necessários para geração de energia na termelétrica Pecém II. O período entre a compra da carga e sua utilização para
geração de energia se configura como o risco de variação de preço carregado pela termelétrica. A seguir, é apresentada a projeção de risco e sensibilidade dos montantes médios dos exercícios de 2020 e 2019:
Consolidado
Valor de Mercado
API2 / CIF ARA
API2 / CIF ARA
(Provável)
(alta 25%)
(alta 50%)
2019
Receita variável (Ccomb)
189.756
237.196
284.635
Custo variável (Carvão)
(180.842)
(224.222)
(267.602)
Resultado variável
8.914
12.974
17.033
2020
Receita variável (Ccomb)
127.291
159.114
190.937
Custo variável (Carvão)
(104.809)
(131.642)
(158.474)
Resultado variável
22.482
27.472
32.463
Premissas*
Consolidado
2020
2019
Geração de energia - MWh
919.017 1.462.134
Consumo de carvão tn.
388.263 669.927
CIF ARA
53,25
62,81
API2
53,25
62,81
Prêmio
(1,25)
2,65
Fator i
0,53
0,53
FX
4,95
3,93
Sendo:
Ccomb = CIF ARA * Fator i * FX Custo Carvão = API2 + prêmio API2 ~ CIF ARA
* Informação não auditada.
Risco cambial. A Companhia e sua controlada não possui exposição cambial relevante relacionada ao seu passivo
financeiro oriundo de operações em moeda estrangeira. Risco de crédito. O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia e de sua controlada sofrerem perdas em função da inadimplência de suas contrapartes ou de
instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo
de operações comerciais e da gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Companhia e sua controlada adotam como
prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das posições em aberto. A Companhia e sua controlada possuem uma política de aplicações financeiras, na
qual estabelece limites de aplicação por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o
montante aplicado. Os prazos médios são constantemente avaliados bem como os indexadores das aplicações para
fins de diversificação do portfólio.
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Posições do risco de crédito
Caixa e equivalente de caixa
287
776 61.683 127.578
Títulos e valores mobiliários
1.514
1.181 110.157
1.181
Contas a receber de clientes
- 128.604 143.156
Depósito vinculado
333
161
1.801
1.957 300.777 272.076
Risco de Liquidez. A Companhia e sua controlada monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa
esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez
implica em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os
valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2020 se aproximam dos valores de liquidação das operações, incluindo
a estimativa de pagamentos futuros de juros.
Consolidado
2020
Até 6 De 6 a 12 De 1 a 2 De 2 a 5 Mais de
meses
meses
anos
anos 5 anos
Total
Passivos
Fornecedores
67.355
3.131
70.486
Operações comerciais
- 13.904
13.904
Mútuos
45.403
45.400 90.352 784.769 196.379 1.162.303
45.403 112.755 93.483 784.769 210.283 1.246.693
2019
Até 6 De 6 a 12 De 1 a 2 De 2 a 5 Mais de
meses
meses
anos
anos 5 anos
Total
Passivos
Fornecedores
54.220
923
55.143
Operações comerciais
- 22.004
22.004
Mútuos
- 294.719
- 294.719
Empréstimos e financiamentos
52.109
79.972 131.642 358.640 307.150 929.513
52.109 134.192 154.569 653.359 307.150 1.301.379
Gestão de Capital. Os objetivos da Companhia e sua controlada ao administrar seu capital são os de salvaguardar
a capacidade de continuidade das empresas 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
de capital da Companhia e sua controlada, 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.
18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia e sua controlada são parte em ações judiciais trabalhistas e ambientais, assim como processos administrativos regulatórios avaliadas pelos assessores jurídicos. Prática contábil. A Companhia e sua controlada constituem
uma provisão quando há obrigação presente, originada de eventos passados e que haverá provável desembolso de
caixa para seu encerramento. O saldo da provisão para contingências no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020 é apresentado abaixo:
Consolidado
2019
2020
Saldo acumulado Adições Reversão Atualização Saldo acumulado
Trabalhista (a)
20.629
5.477 (13.690)
1.961
14.377
Ambiental
163
(167)
4
Total das Provisões
20.792
5.477 (13.857)
1.965
14.377
a. Englobam reclamações movidas por ex-funcionários próprios da Pecém II Geração e empregados de empresas
terceirizadas, que pleiteiam, dentre outros, verbas rescisórias, adicional de periculosidade, vínculo empregatício com a
Pecém II Geração e posterior equiparação em direitos aos empregados desta ou, ainda, eventuais verbas inadimplidas
por suas contratantes diretas. A reversão apresentada no quadro acima está vinculada ao recálculo de processos.
Contingências com risco possível (não provisionado). A Companhia e sua controlada possuem ações de natureza
trabalhista, ambiental e cível que não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela Administração e por seus advogados e assessores jurídicos como possível, as quais estão assim representadas:
Consolidado
2020
2019
Trabalhista
2.721
4.349
Cível
3
2
Ambiental
654
144
3.378
4.495
19. PARTES RELACIONADAS
Prática contábil. As transações de compra e de venda de energia, de prestação de serviços e de mútuo são realizadas
em condições e prazos firmados entre as partes e registradas de acordo com os termos contratados, as quais são atualizadas pelos encargos estabelecidos nos contratos. A Companhia e sua controlada são administradas pela Diretoria
Executiva de acordo com as atribuições e poderes conferidos em Estatuto Social. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
os saldos de ativos, passivos e efeitos em resultado de transações com partes relacionadas estão representados da
seguinte forma:

Ativo
2020
Mútuo
ENEVA S.A. (a)
Operações comerciais
Itaqui Geração de Energia S.A
ENEVA S.A.
Eneva Comercializadora de Energia S.A
Mabe - retenções contratuais
Outras

-

2019

Consolidado
Passivo
2020
2019

- 864.474 294.719
- 864.474 294.719

Resultado
2020
2019
-

-

2.450
2.096
389
396
115
(72)
140
98
9.091
13.814 (6.953) (26.762)
241
2.571
10.005 (7.536) (62.735)
16.198
60
3
1.853
612 (9.233) (11.442)
2.891
2.197
13.904
41.025 (23.607) (101.011)
2.891
2.197 878.378 335.744 (23.607) (101.011)
a. O saldo é composto por contrato de mútuo celebrado com a Eneva (mutuante) sujeito a juros de mercado (104%
do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado, no montante de R$ 864.474 (R$ 294.719, em 31 de dezembro de
2019). A variação corresponde à emissão de um novo mútuo no valor de 543 milhões, firmado em 17 de agosto de 2020,
sujeito à juros baseado no IPCA + 3,19% ao ano, com o objetivo de custear o pré-pagamento do financiamento com o
BNDES. Para os valores a receber de companhias ligadas identificadas como partes relacionadas, a Administração
entende pela não constituição de PCE, devido a compensação ser realizada através das transações mantidas entre
as partes. A administração realiza análises periódicas sobre a estrutura de capital e a melhor alocação dos fluxos de
caixa de acordo com a estratégia da Companhia Eneva S.A. Remuneração dos membros da Diretoria. De acordo
com a Lei nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia
Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração da
controladora Eneva S.A. efetuar a distribuição da verba entre os mesmos.
20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
20.1. Capital Social. O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2020, está dividido em 1.000.431.528
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
2020
2019
Acionista
Quantidade
% Quantidade
%
Eneva S.A
1.000.432 100,00%
1.000.432 100,00%
Total
1.000.432 100,00%
1.000.432 100,00%
20.2. Dividendos. A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas
demonstrações financeiras individuais ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor
acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia
Geral ou Extraordinária. Em 31 de dezembro de 2020 foi constituído reserva no montante de R$ 5.547 e em 31 de
dezembro de 2019 não houve saldo a distribuir. 20.3. Reserva legal. De acordo com a Lei 6.404/7 6 art. 193, a porcentagem de 5% do lucro líquido do exercício deve ser destinada para constituição da reserva legal, que não poderá
exceder 20% do capital social e/ou 30% da reserva legal constituída mais a reserva de capital. Em 31 de dezembro de
2020 foi constituído reserva no montante de R$ 1.358 e em 31 de dezembro de 2019 não houve saldo a constituir. 20.4.
Reserva de lucro. A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo remanescente do lucro do exercício
com base na proposta da administração, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios da Companhia,
conforme orçamento de capital a ser aprovado pelo conselho de administração e submetido à Assembleia Geral. Em
31 de dezembro de 2020 foi constituído reserva no montante de R$ 16.640 e em 31 de dezembro de 2019 não houve
saldo constituído. 20.5. Reserva de incentivos fiscais. A controlada Pecém II Geração obteve junto a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) o direito ao benefício fiscal referente a redução de 75% do imposto de
renda até o ano calendário de 2023, calculado com base no lucro de exploração. Em 31 de dezembro de 2020 o saldo
dessa reserva era de R$ 15.286 (R$ 11.789 em 2019). 20.6. Distribuição do resultado. A distribuição do resultado em
31 de dezembro de 2020, está representada da seguinte forma:
2020
Lucro do exercício
47.606
Prejuízos acumulados
(20.443)
Lucro após absorção de prejuízo acumulado
27.163
Reserva legal
(1.358)
Reserva de incentivo fiscal
(3.618)
Base para distribuição
22.187
Dividendo mínimo obrigatório (25%)
(5.547)
Reserva de Lucro
16.640
21. RECEITA DE VENDA DE BENS E/OU SERVIÇOS
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de energia elétrica no curso
normal das atividades da sua controlada. A receita apresentada é a líquida dos tributos sobre vendas, devoluções,
abatimentos e descontos.
A receita é reconhecida quando a obrigação de desempenho é alcançada, ou seja, quando o controle sobre o produto
for transferido para o cliente. A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de
resultado do exercício assim se apresenta:
Consolidado
2020
2019
Receita bruta
Disponibilidade (ACR)
(a) 398.892 388.298
Venda de energia (ACR)
(b) 159.992 146.511
Venda de energia (ACL)
(c) 72.575 192.580
631.459 727.389
Deduções da receita
Impostos sobre vendas
(61.103) (69.652)
P&D
(d) (5.628) (6.480)
Penalidades por indisponibilidade
(e) (1.863) (3.235)
(68.594) (79.367)
Total da receita líquida
562.865 648.022
Ambiente de Contratação Regulada (ACR). As receitas decorrem de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR), celebrado entre o agente vendedor e o agente de distribuição, em decorrência dos
leilões de energia elétrica. Os CCEARs são especificados por meio dos editais publicados para cada leilão contendo
cláusulas e condições fixas e variáveis, que não são passíveis de alteração pelos agentes. Esse tipo de contrato tem
como objetivo, minimizar o risco hidrológico, visando um menor custo para o sistema de energia. Os custos decorrentes dos riscos hidrológicos serão assumidos pelos agentes compradores (distribuidoras), e eventuais exposições
financeiras no Mercado de Curto Prazo, positivas ou negativas, serão assumidas pelas distribuidoras, com repasse ao
consumidor final, conforme mecanismo definido pela Aneel. (a) Disponibilidade ACR (Receita fixa). Essa modalidade
de receita tem por objeto remunerar o empreendimento de geração mantido a disposição do Sistema Nacional Integrado (SIN) para entrar em operação sempre que solicitado pelo Operador Nacional do Sistema (“ONS”). (b) Venda de
Energia ACR (Receita Variável). Além da receita por disponibilidade, como comentado acima, os CCEARs possuem
receitas variáveis, cujo valor é definido mensalmente no momento do reconhecimento, de acordo com a demanda
requerida pelo ONS. A receita pela venda de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao volume de
energia transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar a energia entregue, mas ainda não considerada pelas medições anteriores ao fechamento do exercício. Ambiente de Contratação Livre (ACL). O segmento
do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. (c) Venda de energia ACL.
Na operação de contratação em ambiente livre a controlada tem o direito de reconhecer a receita de venda de energia
pelo valor do MWh. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização
de energia elétrica tanto no mercado regulado como também no mercado livre. Deduções da receita. (d) Pesquisa
e desenvolvimento (P&D). As empresas reguladas pela ANEEL, têm a obrigatoriedade de atendimento à Lei nº
9.991, de 24 de julho de 2000, e por isso, devem aplicar anualmente o percentual de 1% (um por cento) de sua receita
operacional líquida - ROL para elaboração e execução de projetos de P&D do setor elétrico. (e) Penalidades por indisponibilidades. Essa penalidade vise punir as usinas termelétricas que não atenderam as instruções de despacho
do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) por falta de combustível. O cálculo é realizado mensalmente, adotando uma disponibilidade mínima como gatilho e utilizando o CVU (Custo Variável Unitário) da usina como base para
o cálculo da multa. Ou seja, essa penalidade está vinculada diretamente ao comprometimento de energia garantida
no contrato de CCEAR (modalidade de receita por disponibilidade). A previsão regulatória desta penalidade está na
resolução normativa ANEEL nº 827/2018.
22. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA
A composição dos custos de geração de energia e das despesas operacionais é demonstrada como segue:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Custo
Custos regulatórios
- (31.237) (29.828)
Depreciação e amortização
- (83.187) (86.869)
Despesas com aluguéis
- (11.780) (10.616)
Despesas com pessoal
- (31.762) (35.073)
Energia elétrica para revenda
- (67.609) (62.775)
Insumos de geração (a)
- (120.736) (224.095)
Material de consumo
(4.526) (1.615) (9.052)
Seguros operacionais
(6.542) (1.792) (13.084)
Serviços de terceiros
- (17.872) (22.616)
Outras
11.068 (19.392)
1.569
- (386.982) (492.439)
Despesas administrativas e gerais
Serviços compartilhados - Cost Sharing
(125) (1.624) (2.018)
Serviços de terceiros
(81)
(7.618) (8.428)
Depreciação e amortização
(568)
(691)
Impostos e contribuições
(2)
Material de consumo
(1)
Despesas ambientais
(28)
Outras
(59)
(60)
(158)
(221)
(140)
(185) (9.999) (11.358)
Outras receitas e despesas
Ajuste de inventário
(1.275)
Contingências
7.433 (19.115)
Outras receitas (despesas)
497
(928)
285
497
6.505 (20.105)
357
(185) (390.476) (523.902)
a. O decréscimo está relacionado diretamente ao menor despacho de energia no ambiente contratual regulado (“ACR”).
23. RESULTADO FINANCEIRO
A composição do resultado financeiro da companhia e de sua controlada é demonstrada como segue:
Consolidado
2020
2019
Receitas financeiras
Aplicação financeira
5.447
8.331
Multas e juros recebidos ou auferidos
245
359
Variação cambial e monetária
13.369
4.996
Atualização sobre impostos
42
366
Descontos obtidos
1.755
2.955
1
444
Outros
20.859
17.451
Despesas financeiras
Encargos da dívida
(69.358) (64.867)
Multa e juros pagos ou incorridos
(34)
(53)
IOF
(585)
(726)
Amortização custo de transação de empréstimos
(5.866) (1.278)
Comissão sobre fianças bancárias
(1.574) (1.143)
Juros de passivos de arrendamento
(1.344) (1.329)
Juros sobre mútuos
(16.036) (17.660)
Variação cambial e monetária
(35.192) (9.992)
(14.296) (2.720)
Outros
(144.285) (99.768)
(123.426) (82.317)
Resultado Financeiro
As principais variações no ano de 2020 consistem na redução dos juros incorridos sobre os empréstimos (“encargos
da dívida”), em decorrência, principalmente, da restruturação das dívidas da controlada
24. COBERTURA DE SEGUROS
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PECÉM II PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 16.523.901/0001-06

A Companhia e sua controlada, considerando a natureza de sua atividade, adota a política de contratar cobertura de
seguros de acordo com as melhores práticas de mercado e com limites considerados pela Administração como adequados para cobrir eventuais sinistros. A seguir, demonstramos os principais ativos ou interesses cobertos e seus respectivos montantes, vigentes em 31 de dezembro de 2020. Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as
coberturas de seguros eram: Nota 1: O seguro de Responsabilidade Civil Geral é compartilhado entre Pecém I (EDP) e
Pecém II (Eneva S.A.). Nota 2: O seguro de Risco Operacional e Responsabilidade Civil dos Administradores (D&O) é
contratado pela Eneva S.A. e se estende à todas as SPE´s. Sendo assim, o limite máximo de indenização é para todas
as companhias, e não somente para Pecém II Participações S.A. e sua controlada.
31/12/2020
31/12/2019
Valores expressos em R$ e US$ mil
Riscos Operacionais
USD 500.000
USD 500.000
Responsabilidade civil
BRL 250.000
BRL 250.000
Abaixo as principais apólices em vigor:

2020
Valor em Limite Máximo
Seguradora
Modalidade
Risco
Indenizável
Vigência
Prêmio
Valores expressos em Reais mil e Dólares mil
Chubb
Riscos Operacionais
USD 775.390 USD 500.000 01/02/2020 a 01/08/2021 USD 2.669
Responsabilidade Civil
BRL 250.000
AIG
Responsabilidade Civil (D&O)
BRL 200.000 28/02/2020 a 28/08/2021 BRL 118
Tokio Marine
Responsabilidade Civil Geral
BRL 50.000 01/07/2020 a 01/07/2021 BRL 55
Seguros Garantia
BRL 499
BRL 499
Junto Seguros
Seguro Garantia (Outros)
BRL 499
BRL 499
25/10/2019 a 25/10/2022
BRL 5
Chubb/
Sompo/AXA
Riscos Operacionais
USD 783.949 USD 500.000 01/08/2018 a 01/02/2020 USD 2.684
Sompo
Responsabilidade Civil Geral
BRL 50.000 01/07/2019 a 01/07/2020 BRL 59
Responsabilidade Civil dos
AIG
Administradores (D&O)
BRL 200.000 30/08/2018 a 28/02/2020 BRL 773

Diretoria
Sergio Gomez Campodarve - Diretoria Presidente
Lino Lopes Cançado - Diretor
Marcelo Campos Habibe - Diretor

Controladoria
Ana Paula Alves do Nascimento
CRC-RJ 086983/O-0 - Controller
Bruno Campelo de Azevedo
CRC-RJ 106648/O-9 - Contador

Relatório dos auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Pecém II Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Pecém II Participações S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Pecém II Participações S.A.
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”).
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração 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 da Companhia e sua controlada 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 sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia

de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada.
• 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 sua controlada. 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 sua controlada 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 do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.
KPMG Auditores Independente CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Leandro Basto Pereira - Contador CRC RJ-115543/O-6

www.eneva.com.br

EUDAIMONIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 07.725.629/0001-48

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
e 2019. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A DIRETORIA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
Passivo e patrimônio líquido
2020
2019
Ativo
2020
2019
Passivo circulante
Ativo circulante
Dividendos a pagar
12
12
Caixa e equivalentes de caixa
24
30 Patrimônio líquido
5
5
Outros ativos circulantes
Capital social
447.169
496.084
Efeitos de transação de capital
3.626
3.626
29
35
Total do ativo circulante
Prejuízos acumulados
(240.843)
(233.785)
Ativo não circulante
209.952
265.925
Adiantamentos para futuro aumento de capital
1.000
2.667 Total do patrimônio líquido
Adiantamento para futuro aumento de capital
1.030
35.333
209.965
298.568 Total do patrimônio líquido e do adiantamento
Investimentos
210.965
301.235
Total do ativo não circulante
para futuro aumento de capital
210.982
301.258
210.994
301.270
210.994
301.270 Total do passivo e do patrimônio líquido
Total do ativo
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
Total do
Adiantamento patrimônio líquido
Efeitos de
Total do
para futuro
e do adiantamento
Capital
transação
Prejuízos
patrimônio
aumento de
para futuro
social
de capital
acumulados
líquido
capital
aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro 2018
480.617
3.626
(187.151)
297.092
13.878
310.970
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
–
–
–
36.922
36.922
Aumento de capital
15.467
–
15.467
(15.467)
–
Prejuízo do exercício
–
–
(46.634)
(46.634)
–
(46.634)
Saldos em 31 de dezembro 2019
496.084
3.626
(233.785)
265.925
35.333
301.258
Parcela cindida conforme AGE de 15.01.2020
(88.258)
–
38.280
(49.978)
–
(49.978)
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
–
–
–
5.040
5.040
Aumento de capital
39.343
–
–
39.343
(39.343)
–
Prejuízo do exercício
–
–
(45.338)
(45.338)
–
(45.338)
Saldos em 31 de dezembro 2020
447.169
3.626
(240.843)
209.952
1.030
210.982
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
1. Contexto Operacional: A Eudaimonia Participações S.A. (“Companhia”) tem por objeto social exclusivo a participação em outras sociedades como sócia,
quotista ou acionista. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Companhia são de responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que englobam as alterações da Lei das Sociedades por Ações e
os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do
resultado: O resultado é determinado em conformidade com o regime de competência. b) Ativos circulantes e não circulantes: são apresentados pelo valor de
realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos e as variações incorridas. c) Investimentos: Os investimentos estão registrados pelo método de equivalência patrimonial. d) Passivos circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas. 4. Capital Social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, está dividido
em 22.157.959 ações, sendo 11.078.980 ações ordinárias e 11.078.979 ações preferenciais (18.626.214 ações, sendo 9.313.107 ações ordinárias e 9.313.107
ações preferenciais em 31 de dezembro de 2019).
Roberto Irineu Marinho
Jorge Luiz de Barros Nóbrega
Diretor Presidente
Diretor

TRILUX PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
2020
2019
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
(36)
(34)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro e
dos investimentos
(36)
(34)
Receita financeira
1
1
Resultado de equivalência patrimonial
(45.303)
(46.601)
Prejuízo líquido do exercício
(45.338)
(46.634)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
2020
2019
Prejuízo líquido do exercício
(45.338)
(46.634)
Outros resultados abrangentes
–
–
Resultado abrangente total do exercício
(45.338)
(46.634)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(45.338) (46.634)
Ajustes para conciliar prejuízo líquido do exercício ao caixa
consumido pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial
45.303 46.601
(35)
(33)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Outros ativos e passivos
–
808
Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades operacionais
(35)
775
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adiantamentos para futuro aumento de capital em investidas (1.000)
9.545
Aumento de capital nas investidas
(4.011) (47.239)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos
(5.011) (37.694)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital de acionista
1.030 21.455
Aumento de capital de acionista
4.010 15.467
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos
5.040 36.922
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
(6)
3
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
30
27
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
24
30
Eliana Pereira Mariano
Técnico em Contabilidade CRC-RJ 050911/0-3

CNPJ nº 32.185.928/0001-84
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Apresentamos aos acionistas as demonstrações financeiras dos exercícios financeiros encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2019, expressos em milhares de Reais, com as respectivas notas explicativas. A Companhia concentrou suas participações societárias na Zelux Agrícola S.A., proprietária de terras arrendadas para cultura de cana-de-açúcar. A Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2020 e 2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ATIVO
2020
2019
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
dos exercícios findos em 2020 e 2019 (método indireto)
Ativo Circulante
2020
2019
2020 2019
Bancos
1
4 Receitas Operacionais
I - Fluxos de caixa das atividades operacionais
Aplicações de liquidez imediata
50
12 Ganhos na equivalência patrimonial de controladas
7.257
7.815 Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL
7.245 7.788
Dispêndios antecipados
4 Despesas Operacionais
Ajustes por:
Total do Ativo Circulante
51
20 Despesas gerais e administrativas
10
25 Ganho em equivalência patrimonial
(7.257) (7.815)
Ativo Não-Circulante
Despesas tributárias
1
2 Lucro líquido após ajustes
(12)
(27)
Realizável a Longo Prazo
11
27 Diminuição/(Aumento) nas contas a receber e outros
Dispêndios antecipados
421
417 Receitas e Despesas Financeiras
Aumento /(Diminuição) nas Contas a Pagar e outros
Total do Realizável a Longo Prazo
421
417 Receitas e ganhos financeiros
1
2 Tributos recolhidos no período sobre resultados
Investimentos
Menos: Despesas e perdas financeiras
2
2 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(12)
(27)
Participações em empresas controladas e coligadas
22.947 22.037
(1)
0 II - Fluxos de caixa das atividades de investimento
Total dos Investimentos
22.947 22.037 Resultado Operacional
7.245
7.788 Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Total do Ativo Não-Circulante
23.368 22.454 Resultado Não Operacional
- III - Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Total do Ativo
23.419 22.474 Receitas e Despesas Não-Operacionais
Distribuição de Dividendos
(6.301) (8.099)
PASSIVO
2020
2019 Provisão de IRPJ e CSLL
- Lucros recebidos de empresas participadas
6.347 13.105
Passivo Circulante
Resultado líquido do exercício
7.245
7.788 Redução de Capital
- (5.000)
Dividendos e afins
180
180 Lucro por ação (R$)
1.099,854641 1.182,294913 Dividendos pagos a acionistas
Total do Passivo Circulante
181
180
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
46
6
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
Patrimônio Líquido
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
IV - Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes
34
(21)
Capital Social Integralizado
13.453 13.453
Capital Reservas Reserva Lucros a
Caixa e equivalentes no início do exercício
16
37
Reservas de Capital:
Social de Capital Legal Destinar Total Caixa e equivalentes no final do exercício
50
16
Doações e subvenções para investimentos
5.320
5.320
31/12/18 Saldo
18.453
5.320
1.369 2.463 27.605 Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalentes durante o exercício
34
(21)
Reservas de Lucros:
(5.000)
- (5.000)
Reserva Legal
2.121
1.758 10/07/19 Redução de Capital
- 7.788 7.788 avaliações patrimoniais – Não houve necessidade de ajustes patrimoniais ou a valor
Lucros a destinar
2.344
1.763 31/12/19 Lucro Líquido do exercício
presente, pois os valores ativos e passivos foram considerados como já expressando o seu
Total de Reservas de Lucros
4.465
3.521 31/12/19 Destinação do Lucro do
exercicio e acumulados:
Total do Patrimônio Líquido
23.238 22.294
justo valor. 5. Capital Social - O Capital Social da Companhia no valor e R$13.453.110,53
Reserva
Legal
389
(389)
Total do Passivo
23.419 22.474
Dividendos distribuídos
- (8.099) (8.099) (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31/12/19 Saldo
13.453
5.320
1.758 1.763 22.294 três centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 6.587 (seis mil, quinhenpara os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
31/12/20 Lucro Líquido do exercício
- 7.245 7.245 tas e oitenta e sete) ações, sendo 3.294 (três mil, duzentas e noventa e quatro) ações ordi1. Operações - A Companhia atua como holding através de participação em outras socie*5%
- (6.301) (6.301)
dades, não tendo atividades operacionais próprias. 2. Controladas e coligadas - Zelux 31/12/20 Lucro Líquido do exercício
nárias e 3.293 (três mil duzentas e noventa e três) ações preferenciais, todas nominativas e
Agrícola S.A. - Informações da Controlada, em 31.12.2020: Capital Social R$18.785 mil.
Reserva Legal
363
(363)
- sem valor nominal 6. Reservas de Capital - O saldo da conta Doações e Subvenções para
Patrimônio Líquido R$22.947 mil. Lucro Líquido do Exercício R$7.210 mil. Informações 31.12.20 Lucro Líquido do exercício 13.453
5.320
2.121 2.418 23.238 Investimentos, corresponde à parcela vertida à Companhia em 1988, quando da constituida Companhia em 31/12/2020 - quantidade de cotas possuídas: 18.785 mil. Percentual
de participação: 100%; Investimento, avaliado pelo método da equivalência patrimonial: ocorridas, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do ção desta por cisão da Gomes de Almeida, Fernandes S.A.
R$ 22.947mil. 3. Principais práticas contábeis - O resultado é apurado pelo regime de balanço, reconhecidos em base pro rata dia. Quando aplicável, são constituídas provisões
A Diretoria
Contador - Odilon Altino Dutra CRC – RJ 027 934/0-9
competência. Os ativos e passivos contemplam as variações monetárias e cambiais, se para redução dos ativos ao valor de mercado ou provável de realização. 4. Ajustes de
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COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
CNPJ 34.117.366/0001-67

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Nota
2020
Nota
2020
2019
Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
Obrigações de repasse – recursos de loterias
14 289.554
Caixa e equivalentes de caixa
5
206.256 145.311
Fornecedores
15
2.909
Adiantamentos às Confederações
6
87.112 96.907
Salários e encargos sociais
7.143
Contas a receber
7
7.464
3.837
Contas a pagar
54
Contas a receber – Confederações
8
710
702
Receitas diferidas
16
8.265
Tributos a pagar
318
Estoques
9
1.286
1.469
Arrendamento a pagar
17
2.972
Adiantamento a fornecedores
7.237
2.364
311.215
Prêmios de seguro a apropriar
10
563
502
circulante
Outros créditos
597
1.102 NãoProvisão
para contingências
18
920
311.225 252.194
Provisão para passivo a descoberto
19
1.488
Não circulante
Bens de Terceiros em Nosso Poder
5.478
Prêmios de seguros a apropriar
10
338
742
Tributos a pagar
20
2.828
Arrendamento a pagar
17
Depósitos/bloqueios judiciais
18
30.026
1.011
10.714
Contas a receber – Confederações
8
2.265
2.358
321.929
32.629
4.111 Total do passivo
Propriedades para investimentos
11
7.987
9.168 Patrimônio líquido
Patrimônio social
28.383
Imobilizado
12
23.786 24.263
Superávit acumulado
14.328
Intangível
13
324
332
Ajustes de avaliação patrimonial
11.311
32.097 33.763 Total do Patrimônio Líquido
54.022
Total do ativo
375.951 290.068 Total do passivo e patrimônio líquido
375.951
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
Patrimônio Social Superávit Acumulado Ajuste de Avaliação Patrimonial
Saldos em 31 de dezembro de 2018
5.901
13.805
12.111
Incorporação do superávit
4.866
(4.866)
Incorporação da parcela do custo atribuído a imóveis
400
(400)
Realização da parcela do custo atribuído a imóveis
400
(400)
Incorporação ajuste de depreciação períodos anteriores
8.539
(8.539)
Superávit do exercício
8.277
Saldos em 31 de dezembro de 2019
19.706
8.677
11.711
Incorporação do superávit
8.277
(8.277)
Incorporação da parcela do custo atribuído a imóveis
400
(400)
Realização da parcela do custo atribuído a imóveis
400
(400)
Superávit do exercício
13.928
Saldos em 31 de dezembro de 2020
28.383
14.328
11.311
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019
219.827
4.414
6.270
74
3.913
289
3.700
238.487
719
1.448
6.290
2.773
257
11.487
249.974
19.706
8.677
11.711
40.094
290.068

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Nota
2020
2019
Receitas aplicação – recursos de loterias
Receitas (reversões uso COB)
23
122.251 152.783
Total Receitas Aplicação – recursos de loterias
122.251 152.783
Despesas aplicação – recursos de loterias
Despesas COB – Fim
(15.949) (19.601)
Programas esportivos – Fim
(67.737) (77.684)
Despesas escolar – Fim
(1.540) (13.840)
Despesas universitário - Fim
(2)
(5)
Total despesas aplicação - Fim
(85.228) (111.130)
Despesas COB – Meio
(36.814) (39.056)
Programas esportivos - Meio
(209) (2.597)
Total despesas aplicação – Meio
(37.023) (41.653)
Total despesas aplicação – recursos de loterias
(122.251) (152.783)
Total aplicação – recursos de loterias
Receitas próprias
Patrocínios
25
35.147
24.185
Doações
26
1.998
2.616
Aluguéis
634
798
Outras receitas
77
1.216
Total receitas próprias
37.856
28.815
Despesas operacionais próprias
Despesas administrativas
27
(22.611) (17.645)
Despesas com pessoal
28
(147)
(279)
Depreciação e amortização
(1.429) (3.190)
Equivalência patrimonial
(40)
(69)
Total despesas operacionais próprias
(24.227) (21.183)
Superávit antes do resultado financeiro
13.629
7.632
Resultado financeiro (recursos próprios)
Receitas financeiras
29
603
932
Despesas financeiras
29
(304)
(287)
299
645
Superávit do exercício (recursos próprios)
13.928
8.277
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total
31.817
8.277
40.094 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
- Fluxo de caixa das atividades operacionais
13.928
Superávit do exercício
13.928 8.277
54.022 Ajustes para conciliar o superávit do exercício e o caixa
proveniente das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
6.404 8.002
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Provisão para perdas nas contas a receber
524
621
(Em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma)
Provisão/(Reversão) para perdas em adiantamentos e
outros créditos
(518)
300
1 - Contexto operacional: O Comitê Olímpico Brasileiro (“COB” ou “ Entida- os colaboradores do COB, prestadores de serviços, atletas, treinadores, fisioProvisão/(Reversão) para perdas em estoque
89
(5)
de”) é uma associação civil de natureza desportiva, sem fins econômicos e de terapeutas, médicos e outros envolvidos com o segmento do Esporte.
Perda equivalência patrimonial
40
69
utilidade pública estadual, sediada no Estado do Rio de Janeiro, que tem en- 2 - “Operação Unfair Play” e seus reflexos na Entidade: Em setembro de
Baixa do imobilizado
7
tre seus objetivos: difundir o ideal olímpico no território brasileiro; promover, 2017 foi deflagrada a “Operação Unfair Play”. Tratou-se de uma operação
Provisão/(reversão) para contingências
201
(865)
organizar e coordenar as manifestações capazes de orientar e aperfeiçoar o da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal – (“MPF”)
Juros arrendamento
136
345
desporto nacional; organizar e dirigir a participação do Brasil nos Jogos Olím- com o objetivo de investigar uma suposta compra de votos para eleger o Rio
picos, Pan-americanos e Sul-americanos e em outros de igual natureza onde de Janeiro – (“RJ”) como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Devido (Aumento)/Redução dos ativos e Aumento/(Redução)
sejam representados os atletas do Time Brasil. Para atender às finalidades às investigações iniciadas acima, o COB procedeu com a contratação de au- dos passivos:
Adiantamentos às Confederações
9.753 7.827
institucionais acima descritas, o COB idealiza um Plano Estratégico a cada ditores independentes à época para uma revisão específica, como resultado
Contas a Receber
(4.151)
(162)
Ciclo Olímpico de quatro anos. Para execução desse plano são utilizados re- não identificaram que a Pessoa Jurídica (COB) teve qualquer envolvimento
Contas a receber – Confederações
85 (3.060)
cursos financeiros da Lei 9.615/98 (Lei Agnelo/Piva), além de recursos pró- com relação às supostas acusações direcionadas à Pessoa Física do exEstoques
94
(905)
prios. Em dezembro de 2018, foi publicada a Lei 13.756/18, que regulou o -presidente do COB, Sr. Carlos Arthur Nuzman. O COB reitera que mantém
Adiantamento de fornecedores
(4.524) (1.833)
produto da arrecadação das loterias, no que tange aos percentuais de repas- de forma permanente controles de cunho administrativo, financeiro e operaSeguros a apropriar
343
(706)
ses ao COB. Conforme dispositivo legal retro mencionado, os percentuais de cional, com constante atualização, objetivando o aprimoramento das de sua
Outros créditos
712
(391)
repasses ao COB vigentes são como segue: (i) 1,48% do produto da “Arreca- governança corporativa e de seus sistemas de controles internos, sempre vinDepósitos judiciais
(29.015)
(248)
dação da Loteria Federal” de acordo com a letra E, inciso II do artigo 15; (ii) culado às premissas de austeridade nos gastos e transparência. A Entidade
Obrigações de repasse – recursos de loterias
69.727 32.856
1,73% do produto da “Arrecadação da Loteria de Prognósticos Numéricos” de não identificou quaisquer necessidades de ajustes ou divulgações adicionais
Fornecedores
(1.505)
(451)
acordo com a letra F, inciso II do artigo 16; (iii) 1,26% do produto da “Arreca- na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
Salários e encargos sociais
873 1.419
dação da Loteria de Prognóstico Específicos” de acordo com a letra G, inciso dezembro de 2020.
Contas a pagar
(20)
(165)
II do artigo 17; e (iv) 1,63% do produto da “Arrecadação da Loteria de Prog- 3 - Apresentação das demonstrações financeiras e políticas contábeis:
Receitas diferidas
4.352 1.382
nósticos Esportivos” de acordo com a letra E, inciso II do artigo 18. Todos As demonstrações financeiras da Entidade, findas em 31 de dezembro de
Tributos a pagar
84
16
esses recursos são depositados pela Caixa Econômica Federal – (“CEF”) 2020 e 2019, foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no
periodicamente, de forma direta, à Entidade, em conta bancária específica de Brasil, que levam em consideração, quando aplicáveis, a legislação societária Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 67.612 52.330
titularidade do COB, e mantida exclusivamente para tal finalidade. Outros re- brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Adições ao imobilizado
(2.799) (4.032)
cursos são obtidos a partir da captação de Patrocínios (públicos e privados), Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC’) e as normas do Conselho
(2.799) (4.032)
das doações e da assinatura dos chamados Termos de Fomento (os antigos Federal de Contabilidade (“CFC”) aplicáveis às entidades sem fins lucrati- Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
Convênios) com Entidades Governamentais, nos termos da Lei Federal nº vos. A Entidade não possui outros resultados abrangentes, por esta razão Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Arrendamento pagos
(3.868) (3.733)
13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Federal 8.726/2016, bem como de não está sendo apresentada a demonstração dos resultados abrangentes,
projetos patrocinados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Federal ou da isto porquê, os resultados dos exercícios de 2020 e 2019 serem iguais aos Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (3.868) (3.733)
60.945 44.565
chamada Lei Federal de Incentivo à Cultura, além dos recursos repassados resultados abrangentes totais destes anos. A moeda funcional da Entidade Aumento/(Redução) no caixa e equivalentes de caixa
145.311 100.746
ao COB pelo Comitê Olímpico Internacional – (“COI”), através dos Programas é o Real. Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
206.256 145.311
da Solidariedade Olímpica (“SOI”). Em dezembro de 2019 foram veiculadas estão expressos em Reais, exceto quando indicados de outra forma. A auto- Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
60.945 44.565
reportagens na imprensa sobre investigações promovidas pela Entidade so- rização para a conclusão destas demonstrações foi concedida pela Diretoria Aumento/(Redução) no caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
bre a suspeita de contratação irregular de serviços na área de Tecnologia da da Entidade em 26 de fevereiro de 2021.
Informação. Tais denúncias sugeriam que a Entidade contratou serviços sem a) Apuração do superávit: Aplicação dos recursos do produto da arrerespeitar princípios éticos no valor aproximado de R$ 1.250 mil. A Entidade cadação das loterias: Receitas (reversões uso COB): As receitas relacio- taxas admitidas para a depreciação representam adequadamente o tempo de
contratou serviços da área de “TI” junto a duas empresas. No caso em tela nadas dos recursos do produto da arrecadação das loterias, são destinadas vida útil-econômica esperada para os bens do ativo.
essas duas contratações estimadas em R$ 1.250 mil, sendo R$ 1 milhão de a manutenção do COB, bem como, as destinadas a projetos e programas h) Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico
reais para uma e R$ 250 mil, para outra. Em ambos os casos, foram observa- vinculados aos desportos olímpicos em geral. São reconhecidos no resulta- de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recudos todos os princípios éticos e de controles internos aplicáveis em todos os do como receita quando do efetivo desembolso e de provisões de custos e perável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis
processos seletivos de fornecedores. No primeiro caso, foi promovido pregão despesas relacionadas. Despesas COB – fim/meio: Os recursos oriundos necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela Administração.
eletrônico nos termos do Manual de Compras da Entidade. Salienta-se que na do produto da arrecadação das loterias são aplicados em projetos esportivos Os ativos imobilizados de terceiros mantidos em nosso poder foram registravigência do contrato do primeiro fornecedor, por motivos de insuficiência téc- diretamente executados pelo COB (fim) e na manutenção da Entidade (meio). dos a custo no momento da transferência da posse dos mesmos para o COB
nica por parte do prestador, os serviços não foram entregues, ocasião em que São reconhecidos no resultado como despesa quando do efetivo desembolso em contrapartida ao reconhecimento de uma obrigação no mesmo montante
não houve dispêndios financeiros nesta contratação. Pela falta de prestação e provisão. Programas esportivos – fim/meio: São os recursos do produto no passivo. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear e leva
de serviços, o fornecedor foi notificado da caducidade da contratação. Impor- da arrecadação das loterias destinados a projetos esportivos do Time Brasil em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos
tante frisar que tais medidas foram tomadas antes de as supostas denúncias – ações diretamente coordenadas pelo COB ou projetos apresentados pelas valores residuais. A vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revivirem ao escrutínio geral via mídias eletrônicas, denotando compromisso éti- Confederações voltados para atender atletas específicos e suas equipes mul- sados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança
co e moral da administração da Entidade. No segundo serviço contratado, tidisciplinares. São reconhecidos no resultado quando do efetivo desembolso significativa desde a última data de balanço. A Administração, em seu melhor
que foi estimado em R$ 250 mil, o processo de contratação seguiu os contro- e provisão. Despesas escolar e universitário - fim: Dos recursos oriundos julgamento, entende que os principais ativos não sofreram significativas vales e processos por meio de orçamentação junto ao mercado. Os serviços ora do produto da arrecadação das loterias, destinados a projetos e programas riações de preço desde a data da aquisição e/ou formação e, ainda, que as
contratados foram efetivamente prestados e totalmente entregues, por esta do desporto escolar e universitário, sendo reconhecido como despesa no taxas admitidas para a depreciação representam adequadamente o tempo de
razão os mesmos foram pagos, e devido à natureza da contração foram utili- resultado quando do efetivo desembolso. Os valores que figuram nos de- vida útil-econômica esperada para os bens do ativo. Um item de imobilizado
zados recursos próprios da Entidade para honrar tais pagamentos ao forne- monstrativos financeiros do COB do exercício findo em 31 de dezembro de é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
cedor, sendo pagos efetivamente R$ 187 mil. Diante das denúncias de supos- 2020, refere-se ao saldo remanescente de recursos elegíveis a projetos da esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa
ta fraude, a Entidade contratou, por iniciativa da Alta Administração, empresa Confederação Brasileira Desporto Escolar – (“CBDE”) e Confederação Brasi- do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e
especializada em investigações que não detectou irregularidades, desvio de leira Desporto Universitário – (“CBDU”) diretamente coordenados e executa- o valor contábil líquido do ativo) são incluídos na demonstração do resultado,
recursos ou superfaturamento a partir dos contratos questionados nos referi- dos pelo COB. Os recursos do produto da arrecadação das loterias relativos no exercício em que o ativo é baixado. As licenças de software adquiridas são
dos processos de contratação. Porém, fez sugestões de melhorias a fim de às Confederações filiadas ao COB, são reconhecidos contabilmente como capitalizadas com base nos custos incorridos para aquisição dos mesmos. Os
ajustar os controles internos para contratação de serviços futuros. Ante as “Adiantamentos às Confederações” no ativo circulante quando repassados às custos de desenvolvimento, que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos
informações veiculadas na imprensa, uma investigação do Ministério Público entidades, os quais são baixados em contrapartida a conta de “Obrigações testes de produtos de software identificáveis e exclusivos, são capitalizados.
Federal foi iniciada ainda em maio de 2019, já tendo a Entidade prestado to- de repasse” no passivo circulante, mediante a prestação de contas destas Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como
das as informações neste processo, ainda sem conclusões até o momento. A entidades. Receita de patrocínio: A receita de patrocínio é reconhecida li- despesa, conforme incorridos e a amortização é calculada linearmente basealta Administração da Entidade não espera sanções ou consequências de nearmente no resultado do exercício de acordo com o prazo do respectivo ada na expectativa de prazo de utilização.
quaisquer órgãos reguladores ou similar que tragam prejuízos à continuidade contrato ou, no caso de cessão de direito de uso de marca, diretamente no re- i) Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos são recooperacional dos seus objetivos estatutários decorrente de tais investigações. sultado para contratos cuja ativação da marca se dá em eventos específicos. nhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios
O COB segue firme em seu propósito de ter as melhores práticas de gestão, Os patrocínios são recebidos através de repasses financeiros (Cash) e/ou econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou vaética e transparência. 1.1 - Impacto COVID-19: No final de 2019 e início de através de repasses de bens ou prestação de serviços (Value in Kind – VIK). lor puder ser mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no
2020 propagou-se em escala mundial um novo vírus, intitulado de COVID-19, Receitas de doações: São reconhecidas no resultado por ocasião do seu balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como
tornando-se uma pandemia de escala mundial conforme constatado pela Or- efetivo recebimento. Receita de aluguéis: Refere-se à receita com aluguel resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
ganização Mundial da Saúde – (“OMS”). A Entidade vem monitorando siste- de propriedades para investimento, reconhecida linearmente de acordo com o seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quanto
maticamente, com o suporte em diretrizes médicas, cujo o objetivo é mitigar a regime de competência. Despesas operacionais: Refere-se aos dispêndios ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e regispropagação do vírus no meio esportivo nos âmbitos operacionais e adminis- de natureza própria incorridos e provisionados contabilmente pela Entidade, trados através de provisão. As provisões são registradas tendo como base as
trativos, além de outros possíveis riscos inerentes a Covid-19 que possam vir observado o período de competência.
melhores estimativas da Administração. Os ativos circulantes e não circulana afetar o segmento do Esporte. Em detrimento da rápida transmissão do ví- b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são man- tes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam realizados, ou pelo
rus foram identificados diversos impactos nos segmentos esportivos, opera- tidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e seu valor de custo, o menor entre os dois, considerando as amortizações,
cionais e administrativos, como principais consequências houve cancelamen- não para investimento ou outros fins. A Entidade considera equivalentes de variações monetárias e cambiais de acordo com as condições contratuais, se
tos e pausas em competições esportivas regionais e internacionais, sendo a caixa, o dinheiro em caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras aplicáveis. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados peprincipal, o remanejamento da realização dos Jogos Olímpicos de Tokyo em de liquidez imediata conforme instruído pelo artigo 20 da Instrução Normativa los montantes nos quais eles serão liquidados considerando a data de cada
2020 para o segundo semestre de 2021. Em relação aos repasses oriundos nº 1 de 1997 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Por conseguinte, um balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias e cambiais de
da Lei das Loterias (13.756/18) foi observado uma redução pontual na arreca- investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando acordo com as condições contratuais, se aplicáveis. Os ativos e passivos
dação no mês de abril/2020, devido às severas medidas restritivas de isola- tem vencimento de curto prazo (três meses ou menos), a contar da data da são classificados como circulantes quando os ativos são realizáveis, e os
mento social, impostas pelos Governos Estaduais e Municipais. Após o afrou- contratação. A rentabilidade das aplicações financeiras oriundas dos recur- passivos exigíveis, dentro dos doze meses seguintes. Nos exercícios findos
xamento gradual das medidas restritivas de circulação pelos Governos, foi sos do produto da arrecadação das loterias é reconhecida em contrapartida em dezembro de 2020 e de 2019 não foram identificados ativos e passivos
verificada uma recuperação nos níveis de arrecadação a partir do mês de às obrigações de repasse às Confederações, e em conta de resultado ob- sujeitos ao ajuste a valor presente.
maio/2020, estando em linha com o orçado para o período, vide Nota Explica- servando-se o adequado período de competência quando relacionadas aos j) Obrigações de repasse – recursos do produto da arrecadação das lotiva nº 14. Devido aos isolamentos sociais impostos pelos Governos, e o recursos próprios.
terias: As Obrigações de Repasse são reconhecidas no passivo da Entidade
avanço na contaminação de pessoas pela COVID-19, o COB como meio de c) Contas a receber e provisão para não realização do contas a receber: quando os recursos do produto da arrecadação das loterias são recebidos.
garantir a manutenção da preparação dos atletas olímpicos, planejou e exe- As contas a receber são representadas principalmente pelos valores rela- São baixados quando há a prestação de contas dos valores repassados às
cutou o projeto Missão Europa, haja vista que os níveis de contaminação pela tivos aos contratos de patrocínios e/ou cessão de direito de uso de marca, Confederações filiadas e estas respectivas despesas são devidamente analiCOVID-19 e a restrição urbana estavam em níveis controláveis em Portugal e incluindo aquelas cuja contraprestação recebida pelo COB é disponibilizada sadas e comprovadas pelo COB ou quando do efetivo gasto/desembolso de
em alguns outros países da Europa. No que tange ao planejamento de prepa- através da prestação de serviço ou por entrega de produtos pela contraparte recursos para as operações do próprio COB.
ração dos atletas olímpicos, que contou com aproximadamente quatrocentas (“Value in Kind” – VIK), bem como valores a receber de contratos de mútuos k) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade
pessoas envolvidas, entre atletas e oficiais de vinte e três modalidades espor- com as Confederações. A provisão para não realização do contas a receber é possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento pastivas, sendo o COB responsável direto pelo investimento em passagens aére- constituída, quando necessário, em montante considerado suficiente pela alta sado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a
as, hospedagens, alimentações e outros dispêndios das delegações olímpi- Administração da Entidade para cobrir eventuais perdas na realização das obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores esticas e staffs. Tal investimento foi suportado pelo Programa de Preparação contas a receber, considerando os riscos envolvidos, ou perdas na utilização mativas da Administração.
Olímpica, previstos no orçamento da Entidade, oriundos dos recursos da Lei de produtos e serviços de patrocinadores.
l) Receitas diferidas: São reconhecidos como receitas diferidas os valores
das Loterias. Foram consumidos neste projeto parte dos R$ 15 milhões pre- d) Contas a receber – parcelamento Confederações: Correspondem aos recebidos do COI relativos à SOI. Tais valores são apropriados ao resultado
visto pelo COB para fazer frente aos investimentos de natureza de Prepara- valores a receber de determinadas Confederações, decorrentes das glosas à medida que os custos relacionados são incorridos ou quando da prestação
ção Olímpica. O projeto Missão Europa respeitou as condições de segurança efetuadas em função da análise das prestações de contas, ocasionado a re- de contas se estiver relacionado a valores repassados às Confederações.
da saúde, o protocolo de treinamento e as medidas de isolamento impostas jeição total ou parcial de projetos executados pelas Confederações quando m) Arrendamento a pagar: Em janeiro de 2019, entrou em vigor a norma
pelas autoridades locais, tendo como país base da Missão, Portugal. Parale- utilizado recursos da Lei das Loterias. Os pagamentos das parcelas mensais contábil, emitida pelo Comitê de Pronunciamento contábeis, que regulamenlamente à Missão Europa, o COB finalizou seu protocolo de segurança de pelas Confederações que aderiram ao programa de parcelamento, obrigato- tou por meio do CPC 06(R2)/IFRS 16 os registros contábeis decorrentes dos
retomada aos treinos esportivos de âmbito nacional. Trata-se de um docu- riamente devem utilizar os recursos próprios da entidade.
direitos de uso de arrendamentos/locações.
mento de aproximadamente 200 páginas, produzido em parceria com espe- e) Adiantamento às confederações: Os adiantamentos às Confederações n) Provisões para contingências: A Entidade é parte de diversos processos
cialistas e médicos das Confederações Olímpicas e amplamente divulgado filiadas são registrados contabilmente em conta específica no ativo circulan- judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as continpor volumes no site da Entidade, sendo publicado no mês de junho de 2020. te quando repassados às respectivas entidades e são baixados mediante o gências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma
Este manual tem por objetivo disponibilizar as normas de utilização a fim de recebimento e análise pelo COB da respectiva prestação de contas de tais saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma espromover a abertura gradual do Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio valores e/ou devolução de numerários.
timativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui
de Janeiro, em consonância com as diretrizes dos órgãos governamentais de f) Investimentos: Os investimentos da Entidade em suas investidas são con- a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudênsaúde. A Missão Europa deu continuidade ao apoio ao sistema olímpico bra- tabilizados com base no método da equivalência patrimonial.
cias disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância
sileiro em tempos de pandemia, com pacotes de medidas desenvolvidas pelo g) Propriedades para investimento: As Propriedades para investimentos no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
COB desde março de 2020. Foi previsto também um aporte financeiro de R$ são imóveis mantidos para gerar benefícios econômicos, utilizados para As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
7 milhões com recursos próprios do COB, para Confederações filiadas, a ser propósitos relacionados às operações da Entidade e não destinados para a circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de insutilizado em ações de combate à pandemia (compra de testes e equipamen- venda, e são mensuradas ao custo, incluindo, os de transação. A deprecia- peções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
tos de proteção individual, por exemplo), projetos esportivos e administrativos ção desses ativos é calculada pelo método linear e leva em consideração o assuntos ou decisões de tribunais.
(como pagamento de fornecedores, tributos, aluguéis, etc.), em virtude do tempo de vida útil estimada dos bens com os respectivos valores residuais. o) Imposto de renda e contribuição social: Por ser uma Entidade sem fins
impacto financeiro negativo nas receitas próprias das Confederações Olímpi- A Entidade optou por avaliar suas propriedades para investimento ao valor econômicos e de utilidade pública, o COB está isento do recolhimento do imcas. A distribuição será igualitária entre todas as Confederações Olímpicas. justo, como custo atribuído em 01 de janeiro de 2009, registrando o ajuste em posto de renda e da contribuição social incidentes sobre seu superávit/déficit,
No Programa Emergencial de Apoio ao Sistema Olímpico foi confirmado ain- contrapartida a rubrica Ajuste de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido de acordo com o Regulamento de Imposto de Renda (RIR) aprovado pelo
da a destinação de R$ 10 milhões para projetos ligados à área de desenvol- da Entidade. A vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisa- Decreto vigente nº 9.580 de 23/11/2018 e Lei nº 9.532/1997.
vimento esportivo junto às Confederações Olímpicas, utilizando recursos dos e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança p) Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e Contribuioriundos da Lei das Loterias (13.756/18). A Entidade continua acompanhan- significativa desde a última data de balanço. A Administração, em seu melhor ção para Financiamento da Seguridade Social - COFINS: Por ser uma Endo atentamente a propagação da COVID-19 no cenário mundial, adotando julgamento, entende que os principais ativos não sofreram significativas va- tidade sem fins econômicos e de utilidade pública, o COB goza de benefício
medidas necessárias e reiterando o compromisso com a segurança de todos riações de preço desde a data da aquisição e/ou formação e, ainda, que as de isenção do pagamento da COFINS e do PIS incidentes sobre as receitas
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auferidas com recursos de loterias e outras, de acordo com as Leis nºs 9.718/1998 e 10.833/2003. O PIS tem incidência única com uma cota fixa de 1% sobre a folha de pagamento de salários, conforme Leis 9.715/1998 e 9.718/1998.
q) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a
Entidade se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por
meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no superávit (déficit) do exercício em contrapartida a
obrigações de repasse às Confederações. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo
com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.
r) Avaliação do valor recuperável de ativos: A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido
ao valor recuperável, sendo este o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda e o valor em uso do ativo.
s) Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos contábeis já adotados: Na preparação das demonstrações financeiras, a Administração da Entidade considerou, quando aplicável, as novas revisões e interpretações
do IFRS e os pronunciamentos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que estão em vigor para
períodos contábeis findos em 31 de dezembro de 2020. A aplicação dessas revisões e interpretações não resultou
em impactos nas divulgações ou demonstrações financeiras do COB.
4 - Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: A preparação das demonstrações financeiras
da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, as incertezas relativas a essas premissas e estimativas poderiam
levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Itens
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a definição de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperação
pelas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, assim como da análise dos demais riscos para
determinação de outras provisões, inclusive para contingências. As principais incertezas sobre premissas e estimativas estão refletidas nas seguintes notas explicativas: ► Nota 7 – Provisão para não realização do contas a receber;
► Nota 9 – Provisão para obsolescência do estoque; ► Nota 11 – Vida útil e valor justo das propriedades para investimento e valor residual; ► Nota 12 – Vida útil dos bens do imobilizado e valor residual; ► Nota 13 – Vida útil dos
bens do intangível e valor residual; e ► Nota 18 – Provisão para contingências.
5 - Caixa e equivalentes de caixa:
2020
2019
Caixa e bancos (a)
20.660
6.987
Aplicações financeiras (b)
Caderneta de Poupança
158.268
110.246
Certificados de Depósitos Bancários
4.831
5.781
Fundo de Renda Fixa
22.497
22.297
Total
206.256
145.311
Por força da Instrução Normativa nº 1 de 1997 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, os recursos recebidos
essencialmente por meio do produto da arrecadação das loterias e quando não integralmente utilizados, deverão ser
obrigatoriamente aplicados, com o objetivo de evitar ou minimizar a perda de valor da moeda. (a) O saldo de bancos
está representado por saldos em contas bancárias referentes aos recursos recebidos essencialmente por meio do
produto da arrecadação das loterias, além de perfazer o saldo, também, recursos próprios, mantidos em contas
correntes exclusivas para este fim junto à Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. (b) As aplicações
financeiras referem-se à Caderneta de Poupança, Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e Fundos de Renda
Fixa contratados junto as instituições financeiras de primeira linha, as quais possuem liquidez imediata, sendo remuneradas com base na Taxa de Remuneração (TR) e no Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
6 - Adiantamentos às Confederações:
Reversão Repasse
DevoluBaixa/
Provisão
ajuste de de recurSaldo
ções/ prestaSaldo ajuste de
31 de de- recursos
sos de repasse baixa par
ção de parcela- recursos 31 de dezembro de lote- loterias SOI/ RP celamento
contas
mento de lote- zembro
Confederação
de 2019 rias 2019
2020 em 2020 em 2020 em 2020 em 2020 rias 2020 de 2020
Atletismo
5.253
6.691
5.298
(745)
(3.484)
(8.878)
4.135
Badminton
1.996
4.117
3.874
(924)
(1.865)
(4.918)
2.280
Basquete
36
8.953
612
(36)
(8)
(8.945)
612
Beisebol
633
1.353
906
(49)
(183)
(2.279)
381
Boxe
4.219
7.756
5.745
8
(596)
(2.427)
- (10.414)
4.291
Canoagem
4.221
9.005
7.037
(1.589)
(1.397)
- (12.297)
4.980
Ciclismo
2.996
5.610
2.701
(274)
(1.189)
(7.829)
2.015
Desporto Escolar
6.608
17.566
(99)
(579)
- (23.496)
Desporto
Universitário
6.765
27.673
2.000
(2.748)
(2.101)
- (31.213)
376
Desportos
Aquáticos
36
9.496
847
(36)
(9.496)
847
Desportos na Neve
2.620
3.172
2.785
354
(229)
(2.255)
(3.570)
2.877
Desportos no Gelo
1.940
4.842
2.556
127
(361)
(1.164)
(6.129)
1.811
Escala Esportiva
835
802
875
(14)
(7)
(1.849)
642
Esgrima
2.562
4.085
4.336
(490)
(915)
(6.233)
3.345
Ginástica
3.717
5.606
6.697
(1.966)
(4.630)
(5.851)
3.573
Golfe
2.085
1.257
2.225
(168)
(2.612)
(1.283)
1.504
Handebol
1.378
9.263
2.264
97
(12)
(3.129)
(8.050)
1.811
Hipismo
1.822
6.563
3.832
(649)
(1.343)
(7.530)
2.695
Hóquei sobre a
Grama
2.305
3.002
1.756
(151)
(1.447)
(3.197)
2.268
Judô
7.473
5.063
8.225
3
(1.349)
(4.064)
(9.415)
5.936
Karatê
36
731
278
(36)
(731)
278
Levantamento
de pesos
3.541
1.920
4.242
(1.187)
(2.277)
(2.543)
3.696
Pentatlo Moderno
2.826
1.388
2.484
(573)
(1.864)
(1.794)
2.467
Remo
1.833
4.736
3.109
(484)
(1.706)
(5.141)
2.347
Rugby
2.026
978
2.710
(121)
(1.426)
(2.334)
1.833
Skate
2.968
2.304
3.821
(682)
(87)
(5.896)
2.428
Surf
839
91
1.266
(372)
(1.057)
767
Taekwondo
592
4.372
(245)
(789)
3.930
Tênis
2.337
6.049
3.624
(1.076)
(2.828)
(5.789)
2.317
Tênis de Mesa
2.949
6.368
3.470
(381)
(1.742)
(8.039)
2.625
Tiro com Arco
2.700
3.548
2.971
(470)
(1.868)
(4.351)
2.530
Tiro Esportivo
2.147
4.206
3.112
(464)
(984)
(4.577)
3.440
Triathlon
1.389
2.420
2.825
23
(548)
(1.131)
2
(2.823)
2.157
Vela
743
7.867
(53)
(603)
(7.954)
Voleibol
7.948
9.627
9.327
(1.464)
(3.358)
- (15.122)
6.958
Wrestling
2.533
1.553
3.118
(77)
(2.779)
(1.388)
2.960
Total
96.907 195.661 113.841
2.071 (20.718) (57.452)
2 (243.200)
87.112
São recursos oriundos da Lei das Loterias destinados pelo COB às Confederações Olímpicas, para fazer frente
aos projetos e programas esportivos anuais, orçados e aprovados em AGE. Tais valores são reconhecidos como
Adiantamentos pelo COB, quando repassados às respectivas entidades e são baixados mediante a apresentação da
prestação de contas com a comprovação de gastos pelas Confederações, com a posterior análise pelo COB. Devido
à pandemia por conta da COVID-19, com a consequente necessidade de isolamento social e com a posterior publicação de medidas de afrouxamento gradual da circulação urbana em 2020, decretadas pelos Governos Municipais
e Estaduais. Tais medidas de restrições de circulação impostas impactaram significativamente as análises das prestações de contas entregues ao COB pelas Confederações durante este período, referentes a projetos esportivos. O
saldo em 31 de dezembro de 2020 de adiantamento às Confederações filiadas está sendo apresentado líquido das
prestações de contas já recebidas e em processo de análise pelo COB. Eventuais possíveis glosas a serem identificadas neste processo só serão reconhecidas quando da conclusão das análises das prestações de contas em aberto.
7 - Contas a receber:
2020
2019
Comitê Organizador Jogos Olímpicos Rio 2016 (a)
17.222
16.559
Empréstimos às Confederações (b)
2.313
2.452
Patrocínios Ciclo 2017-2020 (c)
7.464
3.837
Total
26.999
22.848
(-) Provisão para Não Realização do Contas a Receber (a)
(17.222)
(16.559)
(2.313)
(2.452)
(-) Provisão para Não Realização dos Empréstimos às Confederações (b)
Total
(19.535)
(19.011)
Total líquido contas a receber
7.464
3.837
(a) Referem-se aos valores a receber do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, relativos à cessão de
uso de marca de acordo com o Programa Conjunto de Marketing (Joint Marketing Program Agreement – JMPA. Em
2020 o COB atualizou o saldo a receber no montante de R$ 663, pela variação anual do IPCA conforme condições
contratuais pactuadas. Em função da inadimplência dos últimos exercícios e da situação financeira do Rio 2016, foi
efetuada provisão para perdas, sendo o montante calculado conforme melhor estimativa da Administração. (b) Referem-se a empréstimos concedidos às Confederações, sobre os quais não incidem juros ou atualizações monetárias e
cujas respectivas provisões para perdas foram registradas, sendo o montante calculado conforme melhor estimativa
da Administração. (c) Referem-se aos contratos de patrocínios firmados para o Ciclo Olímpico 2017-2020 pelo COB.
O remanejamento dos Jogos Olímpicos de Tokyo/2020 para os meses de julho e agosto de 2021, fez com que o COB
negociasse com seus patrocinadores a prorrogação de vigência dos contratos para 2021, os quais tinham previsão
de término durante o ano de 2020. Tais negociações foram executadas com êxito sem a necessidade de devoluções
financeiras por parte do COB. Segue abaixo composição dos contratos:
Vigência
Valor Receita Valor redo
Objeto do
total do no exercí- cebido no Contas a Contas a
Patrocinador
contrato
contrato
contrato cio (***) exercício (pagar) receber
Programa de cessão
Comitê olímpico
31/12/16 a de marca internacional
internacional – COI (a)
31/12/20 - Top Program – (Cash) 70.927
21.295
21.295
Sociedade de ensino
superior Estácio de Sá
31/08/17 a Ensino à distância via
Ltda.
31/12/20
web (VIK) 16.302
4.891
3.553
05/07/17 a Uniformes Esportivos
Quanzhou peak shoes (a) 31/12/20
– (VIK) 12.376
3.750
127
4.486
05/05/17 a Seguro de Viagem –
Travel ace assistance (a)
31/12/20
(VIK)
9.536
2.946
501
Ativação da marca
“Coca-Cola” nos Jogos
Recofarma indústria do
01/01/20 a Escolares da Juventuamazonas Ltda. (b)
31/12/21
de de 2021
500
500
Ativação da marca
“Ajinomoto” nos Jogos
Ajinomoto do brasil indústria 01/03/19 a Olímpicos de 2020 –
e comércio de alimentos (c) 30/11/21
(Cash)
800
403
200
200
05/05/17 a
Produtos e EquipaBRW participações Ltda. (c) 31/08/21 mentos Fitness – (VIK)
282
55
25
(20)
Max recovery do brasil Ltda. 30/07/19 a
Equipamentos de
(c)
31/08/21
Fisioterapia – (VIK)
496
306
Ativação da marca
01/09/19 a “Menji” nos Jogos OlímMenji CO. Ltda. (c)
31/08/21 picos de 2020 - (Cash)
514
307
257
Ativação da marca
“Havaianas” e fornecimento de sandálias
11/08/20 a nos Jogos Olímpicos
Alpagartas S.A (c)
31/12/21 de 2020 - (Cash/VIK)
1.530
441
1.530
Ativação da marca e fornecimento de produtos
15/12/20 a textil nos Jogos OlímpiCoteminas S.A (c)
15/12/21 cos de 2020 - (Cash/VIK)
391
16
391
Vestuários exclusivos
para cerimônia de
Wöllner comércio de conf. 10/12/19 a abertura Jogos OlímpiLtda. (c)
31/08/21
cos de 2020 – (VIK)
100
74
100
Total
113.754
34.484
25.701
(20)
7.464
(a) Contratos celebrados em moedas estrangeiras, convertidos para fins de divulgação à taxa de câmbio em
31/12/2020. (b) Saldo a receber referente a ativação da marca nos Jogos Escolares da Juventude de 2021. Devido
a COVID-19 em 2020, não houve a realização dos Jogos, razão pela qual o diferimento da receita no resultado da

entidade será apropriado em 2021, quando da realização dos referidos Jogos. (c) O saldo a receber do contrato é
reconhecido integralmente no ativo circulante e não circulante quando acima de 12 meses, em contrapartida a conta
de receita diferida no passivo circulante e não circulante, sendo as receitas reconhecidas linearmente no resultado do
exercício de acordo com o prazo do respectivo contrato.
8 - Contas a receber - Confederações: Com base no modelo de parcelamento adotado pelo extinto Ministério do Esporte através da portaria Nº 196 de 26 de junho de 2018, as Confederações poderão solicitar parcelamentos de débitos
cujas parcelas mensais não sejam inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, iguais e sucessivas cujo valor será
obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada pelo número de parcelas solicitadas, considerando um prazo
máximo de parcelamento de 60 (sessenta) meses. Durante o período da pandemia, por conta da COVID-19, o COB por
meio de circulares, postergou o vencimento das parcelas referentes ao programa de parcelamento de glosas junto a
determinadas Confederações filiadas. Tais suspensões compreenderam o período de abril de 2020 a junho de 2021,
devendo as Confederações voltar a fazer os pagamentos regulares a partir do mês de julho de 2021. Cabe destacar
que as parcelas não liquidadas no período de suspensão, juntamente com outras parcelas vincendas, tiveram suas
datas reajustadas com vencimentos sucessivos a partir de julho de 2021. O saldo remanescente em 31 de dezembro
de 2020, refere-se aos contratos de parcelamentos de dívidas celebrados entre o COB e as Confederações, cujo objeto é o recebimento dos débitos (glosas) em razão de rejeição total ou parcial de contas. A atualização do saldo é feita mensalmente utilizando as mesmas premissas de atualização de créditos do Governo Federal por meio da SELIC.
2020
2019
Confederação Brasileira de Taekwondo
2.662
2.721
Confederação Brasileira de Handebol
308
318
Confederação Brasileira de Canoagem
5
21
Total
2.975
3.060
Circulante
710
702
Não circulante
2.265
2.358
2.975
3.060
9 - Estoques: O saldo de estoque reflete basicamente, os uniformes a serem utilizados por atletas em competições
esportivas e recebidos através de contratos de patrocínios (VIK) firmados entre o COB e as empresas fornecedoras
de materiais esportivos.
2020
2019
Uniformes
1.693
1.786
Provisão para perda por obsolescência (a)
(509)
(419)
Material Técnico Esportivo
102
102
Total
1.286
1.469
(a) Refere-se basicamente à provisão por obsolescência de material esportivo (uniformes) remanescente da antiga
fornecedora recebidos através de contratos de patrocínios (VIK) que por motivos contratuais não estão sendo utilizados em competições esportivas, seu consumo ocorre em casos pontuais, tais como: tamanho, quando acordado com
o atual patrocinador. Há outros itens obsoletos referentes a material técnico esportivo que houve a necessidade de
se constituir provisão para perda.
10 - Prêmios de seguros a apropriar:
2020
2019
Seguro de Responsabilidade Civil (a)
119
126
Seguro de Garantia Judicial (b)
739
1.078
Outros
43
40
Total
901
1.244
Circulante
563
502
Não circulante
338
742
901
1.244
(a) Refere-se ao Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O) e tem por objeto o pagamento ou
reembolso das quantias devidas ou pagas a terceiros pelo segurado, a título de reparação de danos, estipuladas por
Tribunal Cível ou acordo judicial ou extrajudicial aprovado previamente pela Seguradora. (b) O Seguro de Garantia
Judicial, garante o objeto da Ação Declaratória com pedido de tutela provisória promovida pela Receita Federal do
Brasil, relacionado ao auto de infração impetrado pelo referido órgão conforme divulgado na nota explicativa nº 18.
11 - Propriedades para investimento:
Movimentação 2019
2018
Adições
Baixas Transferência
2019
Custo
Terrenos
4.688
4.688
Imóveis
7.716
7.716
Total
12.404
12.404
Taxas anuais
amortização (%)
2018
Adições
Baixas
Transferência
2019
Depreciação
Imóveis
4%
(2.924)
(312)
- (3.236)
Total
(2.924)
(312)
- (3.236)
Saldo líquido
9.480
(312)
9.168
Movimentação 2020
2019
Adições
Baixas Transferência
2020
Custo
Terrenos
4.688
(445)
4.243
Imóveis
7.716
(731)
6.985
Total
12.404
(1.176)
11.228
Taxas anuais
amortização (%)
2019
Adições
Baixas Transferência
2020
Depreciação
Imóveis
4%
(3.236)
(312)
307 (3.241)
Total
(3.236)
(312)
307 (3.241)
Saldo líquido
9.168
(312)
(869)
7.987
Durante o exercício de 2020, o COB celebrou com determinadas Confederações, contratos de comodato de bens imóveis
de sua propriedade. O objeto do contrato contemplou a cessão de uso de salas comerciais no Rio de Janeiro sem a cobrança de aluguel. Haja vista o contrato celebrado, foi feita a transferência de saldo entre as rubricas de “propriedades para
investimento”, para “imobilizado – comodato”, vide Nota Explicativa nº 12. A Administração realizou uma análise sobre o
valor justo das propriedades para investimento em 31 de dezembro de 2020, pelo índice FIPEZAP para cidade do Rio de
Janeiro, chegando no montante de R$ 26.697, portanto, não há indicativo de perda no valor recuperável desses ativos.
12 - Imobilizado: Os detalhes do ativo imobilizado do COB estão demonstrados nos quadros abaixo:
Movimentação 2019
2018
Adições
Baixas Transferência
2019
Custo
Máquinas e acessórios
2.332
108
(1)
(2)
2.437
Móveis e utensílios
2.841
15
(4)
(40)
2.812
Aparelhos de comunicação
307
307
Instalações
171
171
Veículos
667
(25)
642
Computadores e periféricos
5.992
171
(13)
6.150
Equipamentos esportivos
7.511
1.985
107
9.603
Bens em poder de terceiros - comodato
1.338
181
1.519
Benfeitorias em propriedades de terceiros
13
13
Bens de terceiros em nosso poder
8.116
8.116
Direito de uso – imóveis
7.346
7.346
Terrenos e Imóveis
3.676
3.676
Imobilizado em andamento
392
540
(246)
686
Bens em construção – Adequação Maria Lenk
1.200
1.200
Total
33.343
11.378
(43)
44.678
Taxas anuais
depreciação (%)
2018 Adições Baixas Transferência
2019
Depreciação
Máquinas e acessórios
10% (1.204)
(199)
- (1.403)
Móveis e utensílios
10% (2.057)
(141)
13 (2.185)
Aparelhos de comunicação
10%
(115)
(26)
(141)
Instalações
10%
(89)
(16)
(105)
Veículos
20%
(351)
(103)
25
(429)
Computadores e periféricos
20% (4.638)
(570)
11
- (5.197)
Equipamentos esportivos
10% (2.755)
(875)
12 (3.618)
Bens em poder de terceiros-comodato
10 a 20% (1.065)
(52)
(25) (1.142)
Bens de terceiros em nosso poder
10 a 20% (1.015)
(812)
- (1.827)
Direitos de Uso - Imóveis
conforme contrato
- (3.499)
- (3.499)
Imóveis
4%
(781)
(88)
(869)
Total
(14.070) (6.381)
36
- (20.415)
Saldo líquido
19.273
4.997
(7)
- 24.263
Movimentação 2020
2019
Adições
Baixas Transferência
2020
Custo
Máquinas e acessórios
2.437
618
3.055
Móveis e utensílios
2.812
104
2.916
Aparelhos de comunicação
307
10
317
Instalações
171
171
Veículos
642
642
Computadores e periféricos
6.150
368
6.518
Equipamentos esportivos
9.603
114
539
10.256
Bens em poder de terceiros - comodato
1.519
1.176
2.695
Benfeitorias em propriedades de terceiros
13
13
Bens de terceiros em nosso poder (a)
8.116
8.116
Direito de uso – imóveis (b)
7.346
2.739
10.085
Terrenos e Imóveis
3.676
3.676
Imobilizado em andamento (c)
686
630
(539)
777
Bens em construção – Adequação Maria Lenk (d)
1.200
627
1.827
Total
44.678
5.210
1.176
51.064
Taxas anuais
depreciação (%)
2019 Adições Baixas Transferência
2020
Depreciação
Máquinas e acessórios
10% (1.403)
(224)
- (1.627)
Móveis e utensílios
10% (2.185)
(135)
- (2.320)
Aparelhos de comunicação
10%
(141)
(26)
(167)
Instalações
10%
(105)
(16)
(121)
Veículos
20%
(429)
(87)
(516)
Computadores e periféricos
20% (5.197)
(478)
- (5.675)
Equipamentos esportivos
10% (3.618) (1.002)
- (4.620)
Bens em poder de terceiros-comodato
10 a 20% (1.142)
(65)
(307) (1.514)
Bens de terceiros em nosso poder
10 a 20% (1.827)
(812)
- (2.639)
Direitos de Uso - Imóveis
conforme contrato (3.499) (3.622)
- (7.121)
Benfeitorias em propriedades de terceiros conforme contrato
(1)
(1)
Imóveis
4%
(869)
(88)
(957)
Total
(20.415) (6.556)
(307) (27.278)
Saldo líquido
24.263 (1.346)
869 23.786
Abaixo, destacamos as principais movimentações realizadas durante o exercício de 2020: (a) O saldo contábil desta
rubrica refere-se aos equipamentos alocados no laboratório Olímpico do COB localizado no parque aquático Maria
Lenk, para serem utilizados na realização de exames laboratoriais para atletas. Tais equipamentos foram encaminhados por meio de uma parceria entre o COB e a Fundação COOPETEC, utilizando recursos financeiros do FINEP. (b)
As adições no valor de R$ 2.739 referem-se ao reconhecimento da renovação e reajuste anual contratual do direito
de uso de arrendamento dos imóveis, conforme nota explicativa nº 17. (c) As adições no valor de R$ 630 referem-se
basicamente aos equipamentos esportivos utilizados para treinos e competições que estão em processo de construção/industrialização, tais como: botes, barcos e outros. (d) As adições no valor de R$ 627 referem-se aos gastos
incorridos no período com a elaboração do projeto de adequação do Complexo Olímpico do Parque Aquático Maria
Lenk, visando adaptar a estrutura para ser utilizada por diversas Confederações Olímpicas.
13 - Intangível: Os detalhes do ativo intangível do COB estão demonstrados nos quadros abaixo:
Movimentação 2019
2018
Adições
Baixas Transferência
2019
Custo
Software e sistemas
11.296
- 11.296
Total
11.296
- 11.296
Taxas anuais
amortização (%)
2018
Adições
Baixas Transferência
2019
Depreciação
Software e sistemas
20%
(8.843)
(2.121)
- (10.964)
Total
(8.843)
(2.121)
- (10.964)
Saldo líquido
2.453
(2.121)
332
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Movimentação 2020
2019 Adições Baixas Transferência
2020
Custo
Software e sistemas
11.296
328
- 11.624
Total
11.296
328
- 11.624
Taxas anuais
Transfeamortização (%)
2019 Adições Baixas rência
2020
Depreciação
Software e
sistemas
20% (10.964)
(336)
- (11.300)
Total
(10.964)
(336)
- (11.300)
Saldo líquido
332
(8)
324
14 - Obrigações de repasse – recursos de loterias: Referem-se a recursos
oriundos do produto da arrecadação das loterias para aplicação no desporto
olímpico brasileiro, os quais devem ser exclusiva e integralmente, aplicados em
programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção de desporto,
de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, bem como sua participação em eventos desportivos pelas Confederações filiadas ao COB. A destinação dos recursos encontra-se discriminada
abaixo, contemplando também, as receitas financeiras auferidas no exercício:
2020
2019
COB – (Uso COB e Confederações filiadas)
279.640
196.605
Escolar
6.970
14.808
Universitário
2.944
8.414
Total
289.554
219.827
A movimentação dos recursos recebidos oriundos do produto da arrecadação
das loterias no exercício está assim demonstrada:
COB/
UniverConfederações Escolar sitário
Total
Saldos em 31 de dezembro
de 2019
196.605 14.808 8.414 219.827
Arrecadação – entrada de
recursos de loterias (a)
290.162
- 290.162
Receitas Financeiras (b)
4.668
211
174
5.053
Reversões (provisão) ajuste (c)
(38.068) (5.930) (3.541) (47.539)
Reversões (provisão) devoluções
1.704
1.704
Reversões atualizações monetárias parcelamento Confederações
50
50
Baixa de Prestação de Contas (d)
(54.772)
(579) (2.101) (57.452)
Receitas (reversões uso COB) (e)
(120.709) (1.540)
(2) (122.251)
Saldos em 31 de dezembro
de 2020
279.640 6.970 2.944 289.554
(a) Durante o ano de 2020 o COB recebeu a título de repasse da CEF o montante
de R$ 290.162 (R$ 284.474 em 31 de dezembro de 2019) por meio de recursos
oriundos do produto de arrecadação das loterias. Esses recursos são destinados
a fomentar o esporte de alto rendimento em suas mais diversas modalidades. As
destinações são estabelecidas pelo COB em sua previsão orçamentária anual
por meio de critérios técnicos e qualitativos que balizam a aplicação destes recursos mediante a repasses mensais às Confederações filiadas. Cabe destacar, que
parte deste recurso é gerido diretamente pelo COB em projetos esportivos, e também, utilizado na manutenção da base administrativa. (b) Estão demonstrados
os valores correspondentes às atualizações financeiras pertinentes aos valores
originários dos recursos oriundos do produto de arrecadação das loterias, conforme instruído pela Instrução Normativa nº1 de 1997 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Não contemplam as receitas financeiras pertinentes aos recursos
considerados “próprios”, não originários de repasses federais, mas tão somente,
aquelas originárias das atividades institucionais privadas do COB. (c) Correspondem ao saldo líquido das reversões de provisões das prestações de contas recebidas e em análise pelo COB conforme divulgado na nota explicativa nº 6. (d)
Representam as baixas incorridas durante o exercício de 2020 no montante de
R$ 57.452 (R$ 96.835 em 31 de dezembro de 2019), oriundas das prestações
de contas das Confederações filiadas, as quais foram efetivamente analisadas e
finalizadas pelo COB, reduzindo o saldo de “Adiantamentos às Confederações”
conforme divulgado na nota explicativa n° 6. Conforme explicitado na nota explicativa nº 6, as medidas para conter o avanço da COVID-19, impactaram negativamente nos saldos referentes as baixas das prestações de contas entregues
ao COB pelas Confederações filiadas durante este período. (e) Correspondem a
dispêndios realizados diretamente pelo COB, sendo utilizados para manutenção
da Entidade e, também, para custear projetos esportivos vinculados ao alto rendimento. Cabe destacar que os recursos utilizados para a manutenção da Entidade
(COB) estão alinhados com a portaria nº 341 de 15 de dezembro de 2017, emitido
à época pelo Ministério do Esporte. Quando do repasse financeiro, os valores são
registrados em conta contábil de “bancos conta movimento” em contrapartida de
“obrigações de repasses”. A baixa ou a reclassificação ocorre quando do efetivo
pagamento a terceiros, tendo como lançamento credor de reversão a conta de
receita (resultado), como se pode verificar na nota explicativa n° 23.
15 - Fornecedores: O saldo de fornecedores é composto como segue:
2020
2019
Fornecedores Nacionais (a)
2.909
4.414
Total
2.909
4.414
(a) Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da conta de fornecedor refere-se,
basicamente, a tais provisões: (i) gastos incorridos com viagens para treinamentos esportivos referentes ao Projeto Missão Europa; (ii) benefícios aos
colaboradores do COB; (iii) fornecimento de energia elétrica; e (iv) arrendamento de imóveis.
16 - Receitas diferidas:
2020
2019
Solidariedade Olímpica (a)
6.197
2.794
Patrocínios (b)
2.068
1.119
Total
8.265
3.913
(a) A SOI é uma organização do Comitê Olímpico Internacional e seu objetivo
é administrar os recursos financeiros destinados aos Comitês Olímpicos de
diversos países por meio de programas de apoio, visando o desenvolvimento do esporte. O saldo no ano refere-se ao suporte financeiro recebido pelo
COB para fazer frente a diversos programas vinculados ao esporte brasileiro
realizados em parceria com às Confederações filiadas, além de prestação de
contas ainda não analisadas pelo COB. Tais programas estão vinculados a:
preparação de atletas, capacitação de treinadores, treinamento de gestores
esportivos e promoção de valores olímpicos. Em decorrência da pandemia
por conta da COVID-19, houve a necessidade de cancelamentos e remanejamentos de competições esportivas durante 2020. Os recursos auferidos e não
utilizados serão consumidos em sua maior parte no decorrer de 2021, com o
retorno gradual das competições. (b) Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da
conta refere-se aos valores dos contratos de patrocínio a serem apropriados
linearmente na receita a curto prazo, sendo este no período de até 12 meses.
17 - Arrendamento a pagar: Refere-se a uma norma contábil, emitida pelo
Comitê de Pronunciamento contábeis, que regulamentou por meio do CPC
06(R2)/IFRS 16 os registros contábeis decorrentes dos direitos de uso de
arrendamentos/locações. O montante referente à diretos de uso dos arrendamentos da Entidade estão aderentes aos contratos de arrendamentos/locações em curso e demonstrados a seguir:
2020
2019
Imóveis
2.972
3.957
Total
2.972
3.957
Circulante
2.972
3.700
Não circulante
257
2.972
3.957
18 - Provisão para contingências e depósitos/bloqueios judiciais:
2020
2019
Contingências trabalhistas (a)
321
133
Contingências administrativas/fiscais (b)
597
584
Contingências cíveis
2
2
Total
920
719
(a) A Entidade vem se defendendo na esfera judicial em diversos processos
trabalhistas. A maioria das ações referem-se às indenizações a ex-funcionários cujo objeto corresponde a suposto vínculo empregatício, comissões,
horas extras, integrações, 13º salários, férias vencidas, FGTS, aviso prévio
e INSS. Durante o exercício de 2020, não houve movimentações relevantes,
portanto, a variação apresentada refere-se à atualização do saldo provisionado, cujo prognósticos de perdas desses litígios judiciais foram classificados
como “provável” pelos assessores jurídicos. As atualizações sobre o saldo
provisionado foram registradas em contrapartida ao resultado. (b) Refere-se,
basicamente, ao processo de convênio que apresentou uma atualização no
saldo provisionado do valor da causa no exercício de 2020. Movimentação
das provisões para riscos trabalhistas, administrativas/fiscais e cíveis:
2020
2019
Saldo em 1º janeiro
719
1.584
Constituições/atualizações
414
205
Reversões
(213)
(1.070)
Saldo em 31 de dezembro
920
719
Composição dos depósitos/bloqueios judicias
2020
2019
Cíveis (i)
24.700
8
Administrativos/fiscais (ii)
4.457
579
Trabalhistas (iii)
869
424
Total
30.026
1.011
(i) O saldo em 31 de dezembro de 2020 compõe-se de diversos bloqueios judicias de natureza cível em conta bancária do COB que totalizam R$ 24.700.
Tais bloqueios correspondem a uma única execução fiscal ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a subsidiária CO-RIO. O objeto do processo acima refere-se à uma suposta dispensa irregular de processo licitatório
efetuado pelo CO-RIO, para a contratação de empresa para realização das
cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos. Os assessores jurídicos classificaram esse processo como risco de perda “possível”. (ii) A composição dos depósitos judicias de natureza administrativa/fiscal
totalizava R$ 4.457 em 31 de dezembro de 2020. Corresponde a execução
fiscal ajuizada pela União Federal contra o COB, com o objetivo de exigir da
antiga Federação Brasileira de Vela e Motor os pagamentos dos débitos de
tributos, o qual o COB foi arrolado como devedor solidário. Os assessores
jurídicos do COB classificaram esse processo como risco de perda “possível”.
(iii) Em 31 de dezembro de 2020, a composição dos depósitos judicias de
natureza trabalhista totalizavam R$ 869. A Entidade vem se defendendo na
esfera judicial em diversos processos trabalhistas. A maioria das ações de
ex-funcionários tem como objeto indenizações sobre vínculo empregatício,
comissões, horas extras, integrações, 13º salários, férias vencidas, FGTS,
aviso prévio e INSS. A Entidade não possui ativos contingentes contabilizados. Processos classificados como perda “possível”: A Entidade vem se
defendendo judicialmente de ações de naturezas trabalhista, administrativa/
fiscal e cível, cujo risco de perda foi classificado como “possível”, com base na
avaliação de seus assessores jurídicos. Tais ações referem-se a processos
relacionados ao COB e outros aos quais foi incluído como devedor solidário.

2020
2019
Contingências administrativas/fiscais
251.985
242.163
Contingências trabalhistas
5.540
6.068
Contingências cíveis
1.010
817
Total
258.535
249.048
Principais processos classificados como “perda possível”:
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
Valor
AtuaItem
lizado
Descrição
Execuções fiscais patrocinada pela PGFN em 2018 com
Adm./ 219.639 o objetivo de exigir supostos débitos tributários da antiga
Fiscal
Federação Brasileira de Vela e Motor, em que a Entidade
(COB) foi incluído como responsável solidário;
Autos de infração relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Programa de Integração Social - PIS e
Adm./
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
26.783
Fiscal
– COFINS. Nesse processo a Receita Federal do Brasil
entende que o COB perdeu a isenção fiscal destes tributos no ano de 2010 por realizar transações não previstas
em seus objetivos sociais gerando impactos fiscais;
Autos de infração relativos ao Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS em decorrência da
Adm./
4.978 inconstitucionalidade de benefício fiscal, uma vez que o
Fiscal
COB realizou supostas operações de importação sem o
pagamento do ICMS;
Ações
trabalhistas, principalmente de processos de exTraba5.540 -funcionários do Comitê Organizador dos Jogos Olímpilhista
cos Rio 2016, onde o COB foi incluído no polo passivo e;
Outros

1.595

Outros processos administrativos e judiciais de menor
valor.

Total 258.535
Na subsidiária CO-RIO existem processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco de perda possível ou obrigações presentes cujos
montantes não podem ser mensurados com suficiente segurança, no montante aproximado de R$ 171.327 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 147.844, em 31
de dezembro de 2019), para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo
em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. Os principais processos judiciais cujos prognósticos são classificados como possível de perda pelos assessores jurídicos, são como segue:
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
Valor
Item Atualizado
Descrição
de contas especial - Suposto ato de improbiConvênio 24.351 Tomada
dade administrativa na contratação do aluguel da Vila
171/04
do Pan;
Convênio ME
003/07

39.168

Ação
Cível

34.506

Ação
Cível

73.272

Outros
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Tomada de contas especial – Cujo o objeto refere-se
à aquisição de passagens aéreas para delegações
estrangeiras, processo reaberto pelo Ministério do
Esporte;
Suposto ato de improbidade administrativa, cujo objeto refere-se a suposta existência de irregularidades
no repasse de verbas federais junto a Construtora responsável pela construção da Vila Pan-americana;
Suposta dispensa irregular de processo licitatório realizado pelo CO-RIO, para contratação de empresa
para realização das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos e;
Outros processos administrativos e judiciais de menor
valor.

Total
171.327
Os itens pertinentes ao COB já se encontram classificados dentro dos processos possíveis da Entidade, os demais itens são classificados e controlados
pelo CO-RIO.
19 - Provisão para passivo a descoberto
2020
2019
Empresas investidas
Comitê Organizador dos Jogos Pan
Americanos Rio 2007 (CO-RIO) (a)
(1.488)
(1.448)
Total
(1.488)
(1.448)
(a) O CO-RIO foi constituído em 2002 para promover e organizar os XV Jogos
Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007. O COB detém 72% do
Fundo Social da Entidade, sendo os restantes 28%, pertencentes às Confederações, Federações e Associações desportivas brasileiras. Durante o exercício de 2020, o referido passivo a descoberto foi ajustado para o montante
de R$ 1.488 (R$ 1.448 em 31 de dezembro de 2019), devido aos registros
de atualização de contingências e outras despesas administrativas que totalizaram R$ 40. Por esta razão reconhecemos os efeitos do Passivo a Descoberto do CO-RIO no Passivo Não Circulante do COB. Conforme prevê o
estatuto do CO-RIO, o saldo remanescente do seu patrimônio líquido deverá
ser destinado ao seu principal quotista, o COB, que tem honrado atualmente
compromissos assumidos pelo CO-RIO.
20 - Tributos a pagar – Não circulante:
2020
2019
IRRF- Remessa Exterior (a)
2.271
2.216
Encargos RPA (b)
557
557
Total
2.828
2.773
(a) Durante 2017 o COB obteve Medida Liminar favorável permitindo suspender os pagamentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre
as remessas feitas ao exterior que estivessem diretamente vinculadas aos
gastos com treinamentos e competições esportivas. Conservadoramente, o
COB mantém a provisão dos valores não recolhidos, porém atualizados por
juros Selic, até que o mérito seja julgado. Em 23 de novembro de 2018 foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 9.580/18 – “novo regulamento
do imposto de renda” -, o qual revogou o Decreto n° 3000/99 e sua totalidade.
Neste novo dispositivo legal, o legislador excluiu as bases legais que suportavam a Medida Liminar a qual permitia ao COB a suspensão do recolhimento
do IRRF nas remessas para o exterior cujo objeto tivessem vínculo direto com
treinamentos e competições esportivas. Desta forma, a partir da publicação
do Decreto nº 9.580/18, a Medida Liminar perdeu o suporte, e estão sendo
efetuado os recolhimentos do IRRF correspondentes às remessas para o exterior independentemente da natureza. Os valores provisionados e não recolhidos até 22 de novembro de 2018, continuarão provisionados aguardando
uma decisão judicial. (b) Refere-se a provisão dos tributos a pagar sobre a
prestação de serviços de profissionais autônomos. Durante o exercício de
2020 a Entidade não identificou a necessidade de atualizar esta provisão.
21 - Saldos e transações com partes relacionadas: a) Transações com
partes relacionadas: As transações com partes relacionadas referem-se aos
adiantamentos às Confederações filiadas e a contas a receber do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a pagar para a subsidiária CO-RIO,
devidamente divulgadas nas Notas Explicativas nºs 6, 7 e 19. b) Remuneração do pessoal chave da administração: A Entidade passou a remunerar
seus dirigentes estatutários respeitando os limites estabelecidos em lei, com
base no § 4º, artigo 12, da Lei 9.532/1997, com alterações efetuadas por meio
da Lei 12.686/2013. Sendo essas remunerações, também praticadas aos diretores não estatutários. Tais remunerações totalizaram o montante de R$ 4.736
em 2020 (R$ 4.743 em 2019). Esses pagamentos incluem rescisões trabalhistas, encargos, diárias e gastos com assistência médica e auxílio alimentação.
22 - Cobertura de seguros (informação não auditada): A Entidade adota
a política de contratar cobertura de seguros para todos os seus ativos físicos
e para responsabilidade civil por montantes considerados pela Administração
do COB suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade.
23 - Recursos de loterias: A receita obtida com recursos oriundos do produto de arrecadação das loterias está demonstrada da seguinte forma:
Receitas
2020
2019
Recursos para aplicação despesas do Uso COB - Fim
15.949 19.601
Recursos para aplicação despesas do Uso COB - Meio
36.814 39.056
Recursos para aplicação despesas dos Programas
Esportivos - Fim
67.737 77.684
Recursos para aplicação despesas dos Programas
Esportivos -Meio
209 2.597
Recursos para aplicação despesas Escolar - Fim
1.540 13.840
Recursos para aplicação despesas Universitário – Fim
2
5
Total receitas aplicação – recursos de loterias
122.251 152.783
24 - Lei de incentivo ao esporte: A Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei
nº11.438/2006) é a base legal que dispõe sobre incentivos e benefícios para
fomentar as atividades de caráter desportivo. O grande destaque desta Lei é a
política de incentivos fiscais que permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pela Secretaria Especial do Esporte. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
a Entidade não auferiu receitas provenientes desse programa incentivado.
25 - Receita de patrocínios: A receita de patrocínios é composta como segue:
2020 2019
Comitê olímpico internacional – COI (a)
21.295 12.999
Estácio de Sá (a)
4.891 4.891
Peak (a)
3.750 2.635
Travel ace (a)
2.946 1.706
Patrocínio Rio 2016 (b)
663
621
Recofarma (coca – cola) (c)
600
Ajinomoto do brasil indústria e comércio de alimentos (a)
403
363
Maxi recovery do brasil (a)
306
165
Menji CO. (a)
307
125
BRW (a)
55
77
Alpagartas S.A (a)
441
Coteminas S.A (a)
16
Wöllner comércio de conf. (a)
74
3
Total
35.147 24.185
(a) Referem-se aos patrocínios firmados pelo COB para o ciclo olímpico de
2017 a 2020 para os Jogos Olímpicos de Tokyo/2020, remanejado para 2021
por conta da pandemia da COVID-19, sendo através de repasses financeiros
(Cash) e/ou através de repasses de bens ou prestação de serviços (Value in
Kind – VIK), sendo consideradas as variações cambiais pertinentes a essa
operação, vide nota explicativa nº 7; (b) Refere-se à atualização monetária
anual do contas a receber do patrocínio junto ao Rio 2016 conforme previsão
contratual, vide nota explicativa nº 7; e (c) Refere-se ao patrocínio da Coca-Cola para os Jogos Escolares da Juventude (JEJS) 2019. No tocante aos

JEJS de 2020, o mesmo foi cancelado por conta da pandemia da COVID-19,
vide nota explicativa nº 7.
26 - Receita de Doações:
2020
2019
Solidariedade Olímpica – SOI (a)
1.998
2.616
Total
1.998
2.616
(a) Os saldos referem-se ao suporte financeiro do COI aos diversos programas da SOI realizados em 2020 e 2019, tais como: preparação de atletas,
capacitação de treinadores, treinamento de gestores esportivos e promoção
de valores olímpicos, vide nota explicativa nº 16.
27 - Despesas administrativas:
2020
2019
Serviços de terceiros e consultoria (a)
(2.421)
(4.379)
Cursos e treinamento (b)
(3.550)
(4.270)
Impostos e taxas (c)
(373)
(72)
Uniformes (d)
(249)
(3.117)
(Provisão) / reversão para contingências (e)
(201)
866
(Provisão) / reversão para perdas (f)
(4.970)
(916)
Seguros (g)
(510)
(1.472)
Aluguéis (h)
(1.021)
(1.060)
Viagens (i)
(62)
(1.005)
Auxílio de manutenção de atletas
(651)
(398)
Alimentação
(59)
(305)
Doações (j)
(8.017)
(906)
Informática e telefonia (a)
(6)
(90)
Materiais
(245)
(292)
(276)
(229)
Outros
(22.611)
(17.645)
Total
As principais variações no período foram como segue: (a) A redução no período no montante de R$ 1.958 se deve, basicamente, a uma redução de
contratação de serviços de consultoria em geral, nas áreas administrativas
e jurídicas, por conta da pandemia da COVID-19. Tais dispêndios são feitos
utilizando recursos próprios da entidade, haja vista a sua natureza; (b) O saldo refere-se às despesas com treinamentos quitadas por meio de patrocínio
com a Estácio de Sá (VIK), a qual não envolve recursos financeiros. A redução no saldo, quando comparado com o ano anterior, se deve ao fato de que
durante 2020 o contrato de patrocínio findou e, devido a pandemia por conta
da COVID-19, diversos cursos não foram ofertados/utilizados; (c) Refere-se,
basicamente, aos impostos (IPTU e IPVA) pagos em 2020 incidentes sobre
os bens do ativo imobilizado (imóveis e veículos) da entidade, estes adquiridos utilizando recursos próprios da entidade; (d) Refere-se à utilização de uniformes em treinamentos e competições esportivas, os quais foram recebidos
pelo COB em detrimento do contrato de patrocínio celebrado com a Nike e a
Peak (VIK) em anos anteriores; Em decorrência dos cancelamentos de treinamentos e competições esportivas e, principalmente, pelo remanejamento dos
Jogos Olímpicos de Tokyo/2020 por conta da pandemia da COVID-19, houve
uma redução no consumo de uniformes no período de R$ 2.868; (e) Corresponde ao aumento nos saldos provisionados das contingências Administrativas/Fiscais e Trabalhistas conforme divulgado na nota explicativa nº 18; (f)
Refere-se, basicamente, à baixa do saldo contábil não utilizado do contrato
de patrocínio (VIK) com a empresa Travel Ace, o qual ficou consignado como
objeto do contrato os seguros de viagens para todos os atletas e staff de projetos esportivos gerenciados pelo COB. Em decorrência do cancelamento de
treinamentos e competições esportivas e, principalmente, pelo remanejamento dos Jogos Olímpicos de Tokyo/2020 por conta da pandemia da COVID-19,
não houve êxito na renovação do contrato junto ao parceiro. Tais baixas não
tiveram impactos financeiros, apenas de cunho contábil; (g) Refere-se principalmente à apropriação de seguros – vide nota explicativa nº 10; (h) Refere-se aos gastos incorridos com a locação de imóvel pelo COB; (i) Refere-se
aos dispêndios incorridos na alocação de colaboradores em viagens direcionadas em eventos esportivos; e (j) Refere-se, basicamente, ao Programa de
Aporte Financeiro elaborado pelo COB em 2020, e devidamente aprovados
pelos órgãos estatutários, concedidos às Confederações filiadas utilizando
recursos próprios, em decorrência da pandemia por conta da COVID-19, que
impactou o segmento esportivo em 2020, vide nota explicativa nº 1.1.
28 - Despesas com pessoal: As despesas com pessoal referem-se aos gastos com salários, rescisões trabalhistas, encargos sociais e outros benefícios,
e que não foram utilizados recursos oriundos do produto de arrecadação das
loterias para seus pagamentos.
29 - Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras referem-se
principalmente aos rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos de natureza pertinentes as atividades próprias da Entidade. Em relação
aos rendimentos de aplicações financeiras correspondentes aos recursos
oriundos do produto de arrecadação das loterias estão registrados na conta
de “Obrigações de repasse”, vide nota explicativa nº 14 item “b”. As despesas financeiras referem-se principalmente às comissões/tarifas bancárias e
variação cambial passiva de natureza pertinentes as atividades próprias da
Entidade.
30 - Compromissos: a) Prestação de contas ao Tribunal de Contas da
União - TCU: Para efeito do acompanhamento de que trata a Instrução Normativa nº 48 de 2004, do Tribunal de Contas da União, a Entidade deve disponibilizar ao Tribunal de Contas da União, através da internet, em módulos
denominados “Extranet TCU” - ETCU, definidos conforme Decisão Normativa
TCU nº 69 de 2 de agosto de 2005, informações sobre a destinação dos
recursos provenientes de concursos de prognósticos e de loterias federais
e similares. A partir de 2018 o ETCU foi liberado para acesso pelo público
por meio de solicitação via formulário no site do COB. b) Cessão de uso do
parque aquático Maria Lenk: Nos termos publicados no Diário Oficial do
Município do Rio de Janeiro, em 17 de março de 2008, foi celebrado entre o
Município do Rio de Janeiro e o COB, o Termo de Cessão de Uso do equipamento esportivo nº 08/2008-F/SPA - Parque Aquático Municipal Maria Lenk
- PAMML, objetivando a cessão de uso da mencionada instalação esportiva
situada na Avenida Abelardo Bueno, s/nº. Pelo instrumento contratual acima
mencionado, o COB se compromete a administrá-lo, assumindo a responsabilidade de mantê-lo pelo prazo de 20 anos, devendo utilizá-lo exclusivamente
para promoção de atividades e eventos esportivos em geral, em especial às
práticas de esportes aquáticos, devendo para tanto, manter o imóvel em ótimas condições de uso, custeando ainda a guarda e o conserto de eventuais
danos ao mobiliário. A devolução do bem deveria se dar em perfeitas condições de uso, assumindo o COB todas as despesas direta e indiretamente
decorrentes do uso do imóvel e sua manutenção, incluindo tarifas, impostos
e preços públicos, bem como encargos oriundos de eventos promovidos ou
patrocinados pelo COB durante todo o período de cessão. c) Atendimento
as portarias do Ministério do Esporte - ME: Portaria nº 115/2018: Ressalta
a importância da manutenção do índice de liquidez corrente “maior ou igual
um”, calculado pela divisão do ativo circulante sobre o passivo circulante e
do índice de Gastos Administrativos “inferior a um” composto pela divisão
das despesas administrativas (total despesas aplicação e despesas operacionais - DRE) e totais sobre a receita total (total das receitas de aplicação e
total receitas próprias – DRE) de acordo com o capítulo II Art.4º. ï A Portaria
publicada em 04 de abril de 2018, que entrou em vigência em 27 de junho
de 2018, se aplica para verificação do atendimento às exigências previstas
nos Art. 18 e 18.a da Lei 9.615/98. ï Em 31 de dezembro de 2020, os índices
mencionados acima da Entidade, estão performado da seguinte forma: (i) Liquidez Corrente = 1,00 (em 2019 de 1,06) e; (ii) Índice de Gastos Administrativos = 0,91 (em 2019 de 0,96). Portaria nº 341/2017: Estabelece um novo
formato de apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
segregando as despesas entre “Meio e Fim” e define um percentual máximo
de 25% para as Despesas Administrativas do COB de acordo com Seção III
Art. 5º. ï A arrecadação com os recursos oriundos do produto de arrecadação
das loterias durante o exercício de 2020, totalizou R$ 290.162 (em 2019 de
R$ 284.474), e os gastos com as despesas administrativas – “total despesas
aplicação meio” no mesmo período totalizaram o montante de R$ 37.023 (em
2019 de R$ 41.653), apresentando assim um percentual de 12,8% (em 2019
de 14,6%). Em ambos os exercícios, o percentual apresentado é inferior ao
máximo estabelecido pela portaria.
31 - Instrumentos financeiros: a) Considerações gerais e políticas: A Entidade contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as necessidades
operacionais e financeiras, representados basicamente por equivalentes de
caixa, aplicações financeiras e recebíveis, categorizados como mantidos para
negociação, empréstimos e recebíveis. A Administração entende que o valor
contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu valor
de mercado. b) Riscos de instrumentos financeiros: O risco de crédito é
o risco principal da Entidade (risco de a contraparte não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato, o que levaria a
prejuízo financeiro). Os instrumentos financeiros, que expõem a Entidade ao
risco de concentração de crédito, consistem em equivalentes de caixa, títulos
e valores mobiliários e contas a receber. Todas as operações da Entidade
são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza seus
riscos. As contas a receber referem-se basicamente a valores a receber do
Comitê Organizador Rio 2016 relativo a royalties por cessão de marca, o qual
encontra-se integralmente provisionado como perda devido à incerteza significativa na realização deste ativo e contas a receber de patrocinadores para o
ciclo olímpico 2017 a 2020, vide nota explicativa nº 7. Em 31 de dezembro de
2020 e de 2019, a Entidade não possuía operações de derivativos em aberto.
A Entidade não opera com instrumentos financeiros derivativos com propósitos de especulação, reafirmando assim o seu compromisso com a política
conservadora de gestão de caixa, seja em relação ao seu passivo financeiro,
seja para com a sua posição de caixa e equivalentes de caixa.
32 - Eventos subsequentes: Em 12 de janeiro de 2021, o presidente eleito
do COB, Sr. Paulo Wanderley Teixeira, tomou posse por meio da Assembleia
Geral Extraordinária – AGE virtual realizada, cujo o efeito do mandato vigerá
em 4 (quatro) anos. Em 19 de janeiro de 2021, o COB celebrou junto a empresa TIM S.A, um contrato de patrocínio no montante de R$ 3.480 na modalidade Cash para os Jogos Olímpicos de Tokyo 2020, cujo objeto é a ativação
da marca “TIM” durante os jogos olímpicos a serem realizados nos meses de
julho e agosto de 2021. Após o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
e até a assinatura do relatório dos auditores independentes, não ocorreram
eventos relevantes a serem reportados que de alguma forma impactariam as
demonstrações financeiras ou a situação patrimonial da Entidade.
Paulo Wanderley Teixeira
Presidente
Rafael Olivetti Baptista
Contador CRC RJ – 109530/O-2
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VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 02.536.066/0001-26
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020
da Vital Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de
serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela confiança em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Ativo
Nota 31.12.2020 31.12.2019
Nota 31.12.2020 31.12.2019 Passivo
Circulante
Circulante
Fornecedores ........................................... 12
18.483
18.360
Caixa e equivalentes de caixa ................. 4
26.789
14.873
Empréstimos e financiamentos ................ 13
15.580
32.685
Contas a receber de clientes ................... 5
88.895
115.426
Obrigações tributárias .............................. 14
7.069
3.566
Estoque ....................................................
3.278
2.743
Tributos diferidos ..................................... 15
16.286
18.008
Impostos a recuperar ............................... 6
16.195
16.691
Partes relacionadas ................................. 7
1.555
5.689
Partes relacionadas ................................. 7
34.665
26.275
Salários e obrigações sociais .................. 16
30.522
30.869
Depósitos judiciais ................................... 17.d
20.908
Outras contas a pagar .............................
1.034
268
2.012
17.231
Outros créditos......................................... 8
90.529
109.445
192.742
193.239
Não circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos ................ 13
6.341
10.946
Contas a receber de clientes ................... 4
100.564
92.436
Provisão para contingências .................... 17
16.724
18.519
3.871
7.556
Outros créditos......................................... 8
Provisão para desmobilização de aterros 10
4.918
5.348
104.435
99.992
Tributos diferidos ..................................... 15
13.864
10.934
Investimentos
41.847
45.747
Controladas e coligadas .......................... 9
489.546
422.972 Patrimônio Líquido
1
1
Outros investimentos ...............................
Capital social ........................................... 18.a
196.203
196.203
489.547
422.973
Reserva de capital ................................... 18.b
21.566
21.566
Imobilizado ................................................. 10
32.925
38.993
Reservas de lucros ................................. 18.d
423.651
336.385
925
927
Intangível .................................................... 11
Ajuste de avaliação patrimonial ............... 18.e
46.778
46.778
627.832
562.885
688.198
600.932
820.574
756.124 Total do Passivo e Patrimônio Líquido ..
Total do Ativo............................................
820.574
756.124
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Capital
Reservas de lucros
Lucros
Ajuste de
Capital Ágio na emis- Reserva
Reserva de reacumulaavaliação
social são de ações
legal tenção de lucros
Total
dos patrimonial
Total
196.203
21.566 33.400
262.298 295.698
46.778 560.245
97.982
- 97.982
4.899
4.899
(4.899)
(57.295) (57.295)
- (57.295)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 .........................
Lucro líquido do exercício.............................................
Constituição da reserva legal .......................................
Distribuição de Dividendos conf. AGE de 08/08/2019..
Destinação do resultado:
Apropriação à reserva de retenção de lucros ............
93.083 93.083 (93.083)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ......................... 196.203
21.566 38.299
298.086 336.385
Ajuste de exercícios anteriores ....................................
4.810
4.810
Lucro líquido do exercício.............................................
- 113.861
Constituição da reserva legal .......................................
941
941
(941)
Distribuição de Dividendos conf. AGO de 20/07/2020 .
(31.405) (31.405)
Destinação do resultado:
Apropriação à reserva de retenção de lucros...............
112.920 112.920 (117.730)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ......................... 196.203
21.566 39.240
379.601 423.651
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

46.778 600.932
4.810
- 113.861
- (31.405)
46.778 688.198

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto Social: A Vital Engenharia Ambiental S/A (“Companhia” ou “Vital”) é uma Companhia por ações de capital fechado, tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro e foi constituída em 01 de
fevereiro de 1998. A Companhia é controlada pela Queiroz Galvão S/A, que
detém 50,23% de suas ações ordinárias. A Vital atua principalmente nas
seguintes áreas de negócio: • Atendimento a demanda dos municípios brasileiros que vêm adotando a terceirização de serviços de limpeza pública
através de contratos de prestação de serviços ou concessões de serviços
públicos; • Construção de aterros sanitários centrais de tratamento de resíduos (CTRs), por iniciativa própria, que atendam a várias cidades em conjunto; • Recuperação de áreas degradadas e de deposição irregular de resíduos; • Manutenção de áreas verdes, parques e jardins, conservação de
monumentos e logradouros públicos; • Aproveitamento energético através
da geração de energia elétrica a partir do biogás gerado em algumas de
suas CTR’s (Centrais de Tratamento de Resíduos). 1.2 – Operações da
Companhia. As investidas da Vital Engenharia Ambiental S/A e suas respectivas áreas de negócio são: Arendal Locadora Ltda.: Sociedade empresária limitada que tem como objeto social a exploração do ramo de locação de
veículos, máquinas e equipamentos, novos ou usados, nacionais ou importados, de sua propriedade, sem a utilização de mão de obra. Central de
Gerenciamento Ambiental Juparanã S/A.: Sociedade por ações de capital
de fechado que tem como objeto social a implantação e operação de empreendimento, no Estado do Espírito Santo, voltado ao gerenciamento de
resíduos sólidos ou rejeitos perigosos e não perigosos, contemplando: a)
transporte; b) transbordo; c) tratamento; d) destinação final de resíduos ambientalmente adequada; e e) disposição final de rejeitos ambientalmente
adequada. A Companhia iniciou suas operações em agosto de 2020. EBMA
– Empresa Brasileira de Meio Ambiente S/A.: Sociedade por ações de
capital fechado que tem como objeto social a execução de serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a coleta e transporte de lixo domiciliar, urbano, hospitalar, industrial e especial, serviços de varrição de ruas,
praças e logradouros públicos, operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos sólidos, operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração de serviços públicos de coleta de resíduos
em geral, controle, operação, manutenção e funcionamento de usinas de
reciclagem e compostagem de resíduos e de aterro sanitário e a realização
de serviços e atividades pertinentes e correlatas. Econit Engenharia Ambiental S/A.: Sociedade por ações de capital de fechado, que tem como
objetivo específico, a execução, por meio de Parceria Público-Privada na
modalidade Concessão Administrativa dos serviços de coleta de resíduos
urbanos, de limpeza pública, a disposição final, em aterro sanitário, e tratamento dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como
sendo classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município
de Niterói-RJ. Ecoban Ambiental S/A.: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social a execução de serviços públicos integrados de limpeza urbana, construção de aterros ambientais e sua manutenção, e também a recuperação ambiental de aterros sanitários compreendidos em: a) Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de
resíduo sólido domiciliar; b) Prestação de serviços de coleta conteinerizada,
transporte e destinação final de resíduo sólido domiciliar; c) Operação e manutenção de Aterro Sanitário que tenha sido devidamente licenciado pelo
órgão ambiental competente; d) Prestação de serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinação final de resíduo séptico em equipamentos e instalações que tenham sido devidamente licenciados pelo órgão ambiental; e)
Prestação de serviços de varrição manual de ruas; f) Prestação de serviços
de varrição mecanizada de ruas; g) Prestação de serviços de limpeza e lavagem de feiras; h) Prestação de serviços diversos e capina de escolas; i)
Participação em outras sociedades; j) Aluguel de bens imóveis e móveis, tais
como: veículos, máquinas, equipamentos em geral; k) Prestação de serviços
de consultoria, estudo, projetos e engenharia econômica com apresentação
de relatórios, laudos e pareceres. Ecourbis Ambiental S/A.: Sociedade por
ações de capital fechado que tem como objeto social executar e explorar, em
regime de concessão, os serviços divisíveis de limpeza urbana prestados
em regime público, em conformidade com o Contrato nº 26/SSO/2004 com a
Prefeitura do Município de São Paulo, que torna a Companhia a concessionária responsável pela coleta, transporte e destinação adequada de resíduos domiciliares, da área de saúde e de materiais recicláveis no Agrupamento Sudeste da cidade de São Paulo. Além da coleta de resíduos a Ecourbis implantou e opera o Aterro Sanitário CTL, a Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus - CMT, a Unidade de tratamento de resíduos
de serviços de saúde – UTRSS em linha com as mais avançadas tecnologias. Opera duas estações de transbordo, monitora três aterros desativados,
presta serviços para mais da metade da população do município de São
Paulo e realiza serviços de interesse social definidos pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB). Ecovital Central de Gerenciamento
Ambiental S/A.: Sociedade por ações de capital fechado que tem como
objeto social o tratamento, inclusive térmico, gestão, gerenciamento e remediação de áreas contaminadas, armazenamento e operações de estações
de transferência, blindagem, disposição final de resíduos e rejeitos industriais em qualquer estado físico, execução de serviços de engenharia ambiental, assim como análises, consultorias, assessorias e projeto relacionados ao meio ambiente e prestação de serviços ligados à área de engenharia
ambiental. Empresa Metropolitana de Tratamento de Resíduos S/A.:
Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social a exploração, mediante concessão administrativa junto à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD (“Poder Concedente”), dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos nos municípios convergentes da Região Metropolitana
de Belo Horizonte e colar metropolitano. O contrato de concessão administrativa tem vigência de 30 anos, contados a partir da data de publicação no
Diário Oficial Estadual, ocorrido em 01 de agosto de 2014. O início da operação de prestação de serviços especificados no contrato de concessão está
suspenso, a pedido do poder concedente até o dia 21 de setembro de 2020,
conforme décimo primeiro termo aditivo ao contrato de concessão administrativa. Tal suspensão está gerando um desequilíbrio econômico-financeiro
na concessionária. A Companhia está em fase pré-operacional não tendo,
até 31 de dezembro de 2020, realizado qualquer operação que gerasse faturamento relativo ao seu objeto social. Inova Gestão de Serviços Urbanos
S/A.: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social a
prestação de serviços indivisíveis de conservação e limpeza pública dos
bens de uso comum, varrição, capina e asseio de vias e logradouros públicos. Em 14 de dezembro de 2017, a Companhia e a Prefeitura de São Paulo
formalizaram o encerramento do Contrato Público 073/SES/2011 da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1º de junho de 2019, o contrato emergencial foi encerrado e, consequentemente, as atividades operacionais da
Inova foram concluídas. Desde essa data, a Inova encontra-se inativa até
que todos os trâmites necessários para o seu devido encerramento sejam
concluídos, tendo os seus gastos e despesas ordinárias honrados com recursos próprios e não há planos de a Administração retomar as operações
da Inova em um futuro previsível. Macaúbas Meio Ambiente S/A.: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social a execução, por
meio de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa
do Serviço Público, a disposição final, em aterro sanitário, e tratamento dos
resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como sendo classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município de Belo
Horizonte - MG. SLEA – São Luis Engenharia Ambiental S/A.: Sociedade
por ações de capital fechado que tem como objeto social a execução, por
meio de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa
do serviço de limpeza pública, a disposição final, em aterro sanitário, e trata-

mento dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como
sendo classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município
de São Luís - MA. Central de Gerenciamento Ambiental Titara S/A.: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social o gerenciamento de resíduos sólidos ou rejeitos, perigosos e não perigosos, transportes, transbordos, tratamento, destinação final de resíduos, ambientalmente adequada e destinação final de rejeitos ambientalmente adequada.
1.3 – Efeitos da pandemia da COVID-19: A Vital Ambiental S.A. adotou providências para que seus empreendimentos pudessem continuar operando, e
manteve em andamento a totalidade dos empreendimentos. Não obstante
todo o esforço operacional empregado, a Companhia também adotou medidas para preservação de caixa, em linha com toda a legislação emanada
pelos Municípios, Estados e União com relação ao enfrentamento da Pandemia Covid-19. Entre elas podemos citar: a colocação de parte do quadro de
funcionários administrativos em regime de home-office, a redução percentual de salários, a postergação de tributos e o imediato afastamento de colaboradores acima de 60 anos. A Administração da Companhia e de suas
controladas e coligadas tem envidado os maiores esforços para a preservação de emprego e manutenção da renda, permanecendo em contínua avaliação de medidas adicionais que possam ser implementadas a fim de garantir a saúde e segurança de seus empregados e usuários, bem como assegurar o caixa necessário para manutenção da operação da Companhia e de
suas controladas. Entendemos que a retomada da atividade econômica,
associada ao fim das restrições de movimentação e contato social, trará
importante impulso aos setores de infraestrutura e de construção, beneficiados pelos juros mais baixos e retomada dos programas de investimentos
públicos e concessões. Considerando todas as análises realizadas sobre os
aspectos relacionados aos possíveis impactos da Covid-19 em seus negócios e nos de suas controladas, até o exercício findo em 31 de dezembro de
2020, a Administração concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem significativamente a sua situação patrimonial e financeira em relação às
suas demonstrações contábeis. Entretanto, o efeito financeiro e econômico
para o Grupo dependerá do desfecho da crise e seus impactos macroeconômicos, especialmente no que tange à retração na atividade econômica. A
Administração continuará monitorando os efeitos da crise e os impactos nas
suas operações e nas demonstrações contábeis. 2 - Resumo das principais políticas contábeis: 2.1 Base de preparação: a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia foram preparadas
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). As práticas contábeis adotadas no Brasil
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas conforme orientação técnica OCPC 07, que
trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial
das contidas nas notas explicativas. A Administração confirma que estão
sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão.
Conforme CPC 36 (R3), a Companhia não está apresentando nesse relatório demonstrações contábeis consolidadas, em linha com o permitido pela
legislação societária e considerando o seguinte: (i) a controladora é ela própria uma controlada integral da Queiroz Galvão S.A; (ii) não possui instrumentos de dívida ou patrimoniais negociados publicamente; (iii) não arquivou e nem está em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis junto à Comissão de Valores Mobiliários ou outro órgão regulador; e
(iv) a controladora final Queiroz Galvão S.A elabora e apresenta demonstrações contábeis consolidadas em conformidade com os Pronunciamentos do
CPC. Foram elaboradas e estão sendo apresentadas em separado, na data
de aprovação destas demonstrações contábeis, para propósito específico
demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Vital S.A. e suas
controladas, as quais contemplam, identificadas como Controladora, todas
as informações apresentadas nessas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram aprovadas para divulgação pela Administração em 19 de abril de 2021. b) Base de mensuração: As demonstrações
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação
das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis,
e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas estão divulgadas no item (d). c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a
moeda funcional e a moeda de apresentação da Vital. d) Uso de estimativas
e julgamentos: Ao preparar as demonstrações contábeis a Administração da
Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência
histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais
se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos que são
incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos e
passivos. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a
mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos,
provisão para contingência, provisão para imposto de renda e contribuição
social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais e posição
financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. A Companhia
revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. Não houve
alterações nas premissas e políticas contábeis em relação às informações
anuais da Companhia em 31 de dezembro de 2019. e) Novas normas e
pronunciamentos contábeis: Na data de autorização das demonstrações
contábeis, a Companhia não adotou os CPCs novos e revisados a seguir, já
emitidos e ainda não aplicáveis:
Em vigor para períodos anuais iniciados
Norma ou interpretação Descrição
em ou após
Alterações no CPC
Venda ou Constituição
36(R3)/ IFRS 10 e no
de Ativos entre um InCPC 18(R2)/ IAS 28
vestidor e sua Coligada Postergada
ou “Joint Venture”
indefinidamente
Alterações ao CPC48/
IFRS 9, CPC 38/IAS 39,
CPC 40/IFRS 7, CPC 11/ Reforma da taxa de
A partir de 1º de
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 juros de referência
janeiro de 2021.
Alterações ao CPC 27/
Imobilizado: Receitas
A partir de 1º de
IAS 16
antes do uso pretendido janeiro de 2022.
Alterações ao CPC 15/
Referência à Estrutura A partir de 1º de
IFRS 3
Conceitual
janeiro de 2022.
Alterações ao
Classificação do
CPC 26/IAS 1
Passivo em Circulante
A partir de 1º de
ou Não Circulante
janeiro de 2023.
A administração da Companhia não espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante sobre as informações contábeis
em períodos futuros. 3. Resumo das principais Políticas Contábeis: As
políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis: a.
Apuração do resultado: É apurado em conformidade com o regime contábil

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Nota 31.12.2020 31.12.2019
Receita operacional líquida ......................... 19
410.821
427.729
Custos dos serviços prestados ................. 20
(342.267) (353.346)
Lucro bruto ..................................................
68.554
74.383
(Despesas) receitas operacionais
Administrativas.......................................... 21
(42.883)
(49.165)
Resultado de equivalência patrimonial ..... 9
102.581
89.853
Outras receitas (despesas) operacionais . 22
1.852
(1.511)
61.550
39.177
Resultado financeiro líquido
Receitas Financeiras ................................ 23
2.818
2.403
Despesas Financeiras .............................. 23
(9.649)
(8.125)
Resultado financeiro líquido ........................
(6.831)
(5.722)
Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social ....................................
123.273
107.838
Contribuição social - corrente ................... 24
(3.067)
(1.507)
Imposto de renda - corrente...................... 24
(7.971)
(4.063)
Imposto de renda e contribuição social diferidos .................................................. 24
1.626
(4.286)
Lucro líquido do exercício............................
113.861
97.982
Lucro líquido do exercício por ação do
capital social .............................................
10,33
8,89
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
31.12.2020 30.12.2019
Lucro Líquido do Exercício .....................................
113.861
97.982
Outros Resultados Abrangentes ..........................
Resultado Abrangente Total................................
113.861
97.982
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
31.12.2020 31.12.2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício.......................................
113.861
97.982
Ajustes por:
Depreciação .........................................................
10.585
13.168
Resultado de equivalência patrimonial ................
(102.581)
(89.853)
Ajuste reflexo de investidas ................................
9.367
Valor residual do imobilizado baixado .................
(2.087)
449
Valor de imposto de renda e contribuição social
diferidos .............................................................
(1.626)
5.705
Provisão para contingências ...............................
(1.795)
2.825
Provisão para desmobilização de aterros ............
(430)
2.275
1.695
Perdas estimadas para devedores duvidosos .....
Lucro líquido ajustado ............................................
26.989
32.551
Variações nos ativos e passivos:
Aumento (diminuição) em contas a receber ........
16.708
(18.914)
Aumento (diminuição) em estoque ......................
(535)
(2.743)
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar .
496
(2.814)
Aumento (diminuição) em partes relacionadas....
(12.524)
13.980
Aumento (diminuição) em depósitos judiciais ......
(20.908)
(9.007)
Aumento (diminuição) em outras contas a receber
18.904
7.022
Aumento (diminuição) em fornecedores ..............
123
(4.594)
Aumento (diminuição) em salários, encargos e
obrigações fiscais a pagar.................................
1.434
(5.534)
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar
765
(741)
Caixa proveniente das operações ..........................
31.452
9.206
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível .........
(2.428)
(8.736)
Operação com controladas ..................................
36.007
27.458
Recursos líquidos gerados nas atividades de
investimento .........................................................
33.579
18.722
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimo/financiamento ..........
(21.710)
(24.151)
Pagamento de dividendos ...................................
(31.405)
(57.295)
Recursos líquidos utilizados nas atividades do
financiamento.......................................................
(53.115)
(81.446)
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de
caixa.....................................................................
11.916
(53.518)
Demonstração do aumento de caixa e
equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício ............................................................
14.873
68.391
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício .
26.789
14.873
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de
caixa.....................................................................
11.916
(53.518)
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
de competência de exercícios. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros
inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das
partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da
Companhia e de suas controladas incluem caixa e equivalentes de caixa e
aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
quando, a Companhia tem o direito legal de compensar os valores e tenha
a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com
vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação, os quais
são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas
na gestão das obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificado em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e
aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 5. Empréstimos e
recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um
mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de
curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao
valor recuperável de ativos financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por
indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de
relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se,
e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do
ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido
após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros
estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros
(incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados no resultado)
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia
se torne uma parte nas disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio
do resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo
amortizado através do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não opera com instrumentos financeiros
derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia e suas
controladas não efetuaram operações envolvendo instrumentos financeiros
que tenham caráter especulativo. c. Contas a Receber: Apresentadas ao
valor contábil, não sendo aplicável o ajuste a valor presente. A Administração, fundamentada em análise dos históricos de perdas, constituiu provisão
para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização dos empréstimos a receber. As provisões são constituídas pelos montantes considerados suficientes para cobertura de eventuais perdas, observando a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada
periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada
e os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e
garantidores. A Companhia adota como prática a provisão integral de contratos encerrados e não recebidos, e para as demais contas a receber com
entidades públicas e privadas não encerradas não constitui provisão para
perda esperadas. d. Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio
de aquisição ou de produção, reduzido por provisão para perda ao valor de
mercado, quando aplicável. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na
produção, transporte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques
acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza o método de custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante apontamento de forma
objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio com base
na capacidade normal de produção, incluindo gastos incorridos na aquisição
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. e. Investimento: Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método
da equivalência patrimonial, com base em Demonstrações Contábeis das
Empresas investidas. Os resultados apurados estão demonstrados como
resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. Investimentos em Entidades Controladas e Coligadas: Entidades controladas
são aquelas que, de forma direta ou indireta, a controladora exerce o poder
de regular as políticas contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios de suas atividades normalmente acompanhadas de uma participação
de mais do que a metade dos direitos de voto (capital votante). Coligadas,
são investimentos onde a Companhia tem o poder de exercer uma influência
significativa, mas que não detém o controle ou o controle conjunto através
da participação nas decisões financeiras e operacionais da Companhia. O
uso do método da equivalência patrimonial é suspenso a partir da data em
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que a Companhia deixar de ter influência sobre a coligada. f. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens, e inclui os custos de financiamento relacionados com a
aquisição de ativos qualificadores. 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 ao item e que o custo do item possa ser mensurado 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. A depreciação de outros ativos é
calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores
residuais durante a vida útil estimada e/ou o prazo de concessão, dos dois
o menor, como segue:
Anos
Instalações .................................................................................
5
Equipamentos de campo e auxiliar ............................................
5
Equipamentos de informática .....................................................
5
Veículos ......................................................................................
5
Equipamento de oficina ..............................................................
10
Móveis e utensílios .....................................................................
10
Outras imobilizações ..................................................................
10
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 para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo
for maior do que seu valor recuperável estimado (Nota 2.10). Provisão para
desmobilização de ativos: Há muitos fatores que podem afetar o prazo e os
valores a serem desembolsados com relação às obrigações para desmobilização. Esses fatores incluem atividades exploratórias e de desenvolvimento
futuras, mudanças nos custos, alterações tecnológicas e na legislação, que
não podem ser previstas pela Administração. Devido ao alto grau de incerteza, os gastos reais futuros podem ser alterados significativamente dos valores atualmente provisionados. A provisão é a melhor estimativa do valor
presente dos fluxos de caixa futuros necessários para liquidar a obrigação
de restauração na data do balanço, com base nas exigências legais e na
tecnologia atual. Futuros custos de restauração são revistos anualmente e
as alterações são refletidas no valor presente da disposição no final do exercício. O montante da provisão para custos de restauração futuro é capitalizado como um ativo imobilizado e é depreciado de acordo com a vida útil do
aterro. O passivo não circulante é atualizado pela taxa de desconto real da
Companhia. O ativo é depreciado de forma linear. g. Intangíveis: Os ativos
intangíveis compreendem os ativos adquiridos pela Companhia, registrados
pelo custo de aquisição, deduzidos da amortização que é computada pelo
método linear, às taxas consideradas compatíveis com a vida útil econômica.
h. Redução ao valor recuperável de não financeiros (impairment): Ativos não financeiros: Ativos não financeiros são avaliados a cada data de
balanço para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes
ativos financeiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem
evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o
fluxo estimado de caixa futuro do investimento. A cada encerramento do
exercício, a Companhia revisa os saldos dos ativos investimento e intangíveis, avaliando a existência de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução em seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência
de tais indicativos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor
recuperável para cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descontado a valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se
necessário. i. Provisões: (i) Geral: Uma provisão é reconhecida, em função
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são
apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma
taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto
ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos
financeiros incorridos são registrados no resultado. (ii) Contingências: As
provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada
como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com
segurança. A Companhia possui ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como
provável e possível, com base na avaliação de seus assessores legais. j.
Imposto de Renda e Contribuição Social: As despesas de imposto de
renda e contribuição social do exercício compreendem os tributos corrente
e diferido. 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 contribuição social
corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do
balanço. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas
pela Companhia com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades
fiscais. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus
valores contábeis nas demonstrações contábeis. Entretanto, o imposto de
renda e contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do
reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não
seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta
o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O imposto de
renda e contribuição social diferidos são determinados, usando alíquotas de
imposto (e leis fiscais) promulgadas na data do balanço, e que devem ser
aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando
o imposto diferido passivo for liquidado. A Companhia apura o imposto de
renda e a contribuição social com base no Lucro real. A base de cálculo
compreende o imposto de renda (“IRPJ”) e a contribuição social (“CSLL”). O
imposto de renda é computado pela alíquota de 15%, acrescido do adicional
de 10% para o excedente de R$ 240 no período de 12 meses, enquanto a
contribuição social é computada pela alíquota de 9%. a) Reconhecimento
de receita: A receita operacional, a receita acessória e as demais receitas são reconhecidas por ocasião da efetiva prestação de serviços, quando
incorridas e auferidas e possam ser mensuradas de forma confiável. Uma
receita não é reconhecida se há incerteza significativa na sua realização. k.
Resultado básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito
através da divisão do resultado do exercício, atribuído aos detentores de
ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o mesmo período. l. Demonstração dos Fluxos
de Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo
método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4. Caixa e Equivalente de Caixa
31.12.2020 31.12.2019
Caixa ......................................................................
3
3
Bancos conta movimento .......................................
730
1.170
Aplicações financeiras (i)........................................
26.056
13.700
Caixa e Equivalentes de Caixa ...........................
26.789
14.873
(i) As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI).
5. Contas a Receber de Clientes
Ativo Circulante
31.12.2020 31.12.2019
Saldos vincendos
65.182
83.591
Saldos vencidos até 180 dias
19.421
14.055
Saldos vencidos há mais de 180 dias
4.292
17.780
88.895
115.426
Ativo Não Circulante
Saldos vencidos a mais de 360 dias
137.276
127.453
(-) Provisão para devedores duvidosos
(36.712)
(35.017)
100.564
92.436
(i) Vital apresenta o saldo das contas a receber vencidas há mais de 360
dias no ativo não circulante e constituiu provisão para perdas estimadas dos
contratos já encerrados. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foi
constituído o montante de R$ 1.695 a título de provisão para perdas estimadas de contratos já encerrados.
6. Impostos a Recuperar
31.12.2020 31.12.2019
IRRF a recuperar ....................................................
2.414
IRPJ do ano vigente a recuperar ............................
710
IRPJ de anos anteriores a recuperar......................
6.344
5.457
CSLL do ano vigente a recuperar...........................
258
CSLL de anos anteriores a recuperar ....................
1.563
1.193
CSLL retida na fonte a recuperar ...........................
63
INSS retido na fonte a recuperar ............................
3.669
1.957
PIS e COFINS a recuperar .....................................
4.619
4.639
16.195
16.691
7. Partes Relacionadas
% de
ParticiAtivo
pação 31.12.2020 31.12.2019
Empréstimos a receber
Contrutora Queiroz Galvão S/A .............
500
500
ARENDAL Locadora Ltda...................... 99,99%
3
ORBIS Ambiental S/A............................
199
199
MOREAR Desenvolvimento Imobiliário S/A 100,00%
8
ECOVITAL - Central de Gerenciamento
Ambiental S/A ...................................... 71,79%
1.400
SLEA - São Luis Engenharia Ambiental S/A 50,00%
139
Central de Gerenciamento Ambiental
4.881
3.529
JUPARANÃ S/A ................................... 51,00%
6.983
4.375
Dividendos a receber
ECOURBIS Ambiental S/A .................... 63,25%
4.019
1.225
ECONIT Engenharia Ambiental S/A ...... 51,50%
541
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A 40,00%
3.101
3.101
20.562
20.562
ARENDAL Locadora Ltda...................... 99,99%
27.682
25.429
34.665
29.804
Total Ativo ............................................

% de
Participação 31.12.2020 31.12.2019

Passivo
Empréstimos a pagar
EMTR – Empr. Metropolitana de Trat.
de Resíduos S/A ................................. 45,00%
ECOVITAL - Central de
Gerenciamento Ambiental S/A............ 100,00%
EBMA - Empresa Brasileira de Meio
Ambiente S/A ...................................... 100,00%
Total Passivo
Dividendos a pagar
Queiroz Galvão S/A ............................. 30,65%
Gama FIP ............................................. 69,35%

1.512

3.231

-

120

43
1.555

43
3.394

703
1.592
2.295
Total Passivo
1.555
5.689
Total de Partes Relacionadas.............
33.110
24.115
As operações com partes relacionadas não possuem prazo de vencimento e
não sofrem incidência de encargos ou qualquer taxa de remuneração.

8. Outros Créditos
Circulante
31.12.2020 31.12.2019
Adiantamento a fornecedores (a) ..........................
799
1.954
Adiantamento a funcionários .................................
236
323
Despesas antecipadas (b) ....................................
558
565
Cauções ................................................................
419
282
Depósitos judiciais (c) ...........................................
14.107
2.012
17.231
Não Circulante
Crédito com terceiros (d) .......................................
3.871
7.556
3.871
7.556
a) Os adiantamentos a fornecedores são para garantir o fornecimento de
insumos, materiais, equipamentos e ativos fixos no decorrer das atividades
operacionais da Companhia. b) Referem-se a prêmios de seguros pagos no
decorrer do exercício cujas apólices possuem vigência até o exercício seguinte. c) Compreendem os depósitos judiciais recursais, a disposição do juízo,
realizados pela Vital para permitir a interposição de recurso nos processos
trabalhistas e cíveis em que figura como parte interessada. d) São direitos a
receber oriundos das operações de venda de ativos (investimento e imobilizado) cujo recebimento foi diferido e está previsto para ser realizado entre os
anos de 2021 e 2023. 9. Investimento em Sociedades Controladas e Coligadas: O quadro abaixo apresenta a composição do saldo do Investimento
em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto.

a) Composição
31.12.2020
Equiv.
Patrimonial
1.916
8.041
9.177
(139)
38.699
3.481
42.115
183
2.071
3.093
(714)
(5.342)
102.581

31.12.2019
Equiv.
Patrimonial
2.538
(1.838)
9.353
(8)
451
39.102
2.321
37.043
1.282
2.636
4.156
(767)
(6.416)
89.853

Descrição
% Investimento
% Investimento
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A.......................................... 100,00
344
100,00
10
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A ............................................ 100,00
10.451
100,00
8.535
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A ............................... 71,79
17.305
100,00
9.264
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A................................................................... 100,00
45.439
100,00
29.466
MOREAR Desenvolvimento Imobiliário S/A ..................................................
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A ................................ 51,00
3.597
51,00
3.736
ARENDAL RJ Participações Ltda.................................................................. 99,99
122.066
99,99
83.367
ECOBAN Ambiental S/A................................................................................ 63,25
4.409
63,25
3.585
ECOURBIS Ambiental S/A ............................................................................ 63,25
241.649
63,25
230.695
ECONIT Engenharia Ambiental S/A .............................................................. 51,50
4.439
51,50
5.255
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A ....................................... 50,00
14.680
50,00
12.357
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A ................................................. 50,00
2.851
50,00
6.409
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A ............................... 45,00
20.779
45,00
21.493
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A...................................................... 40,00
2.575
40,00
7.917
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis ..................................... 40,00
883
40,00
883
TOTAL...........................................................................................................
491.467
422.972
b) Movimentação
Investimento
Equiv.
Investimento
Descrição
em 31.12.2019 Aportes Dividendos Ajustes (i) Patrimonial em 31.12.2020
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A..............................
10
335
345
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A ................................
8.535
1.916
10.451
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A ...................
9.263
(1.921)
8.041
15.383
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A.......................................................
29.466
6.795
9.178
45.439
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A ....................
3.736
(139)
3.597
ARENDAL RJ Participações Ltda......................................................
83.367
38.700
122.067
ECOBAN Ambiental S/A....................................................................
3.585
(2.656)
3.481
4.410
ECOURBIS Ambiental S/A ................................................................
230.695
(31.162)
42.115
241.648
ECONIT Engenharia Ambiental S/A ..................................................
5.255
(1.000)
183
4.438
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A ...........................
12.357
252
2.071
14.680
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A .....................................
6.409
231
(6.882)
3.093
2.851
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A ...................
21.494
(715)
20.779
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A..........................................
7.917
(5.342)
2.575
883
883
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis .........................
TOTAL...............................................................................................
422.972
566
(41.700)
5.126
102.582
489.546
Investimento
Equiv. PatriInvestimento
Descrição
em 31.12.2018 Aportes Dividendos Ajustes (i)
monial em 31.12.2019
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A..............................
10
10
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A ................................
5.997
2.538
8.535
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A ...................
10.512
590
(1.838)
9.264
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A.......................................................
20.114
9.352
29.466
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A ....................
3.285
451
3.736
ARENDAL RJ Participações Ltda......................................................
54.040
(9.776)
39.102
83.366
ECOBAN Ambiental S/A....................................................................
3.882
(2.618)
2.321
3.585
ECOURBIS Ambiental S/A ................................................................
209.254
(15.602)
37.043
230.695
ECONIT Engenharia Ambiental S/A ..................................................
3.973
1.282
5.255
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A ...........................
9.169
552
2.636
12.357
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A .....................................
2.755
(502)
4.156
6.409
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A ...................
22.261
(767)
21.494
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A..........................................
14.333
(6.416)
7.917
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis .........................
883
883
TOTAL...............................................................................................
360.468
552
(28.498)
590
89.860
422.972
10. Imobilizado: a) Saldos
31.12.2020 31.12.2019
Taxa Anual de
Depreciação
Valor
Valor
Depreciação %
Custo
acumulada
residual
residual
Terrenos ...................................................................................................................
3.265
3.265
3.265
Instalações ...............................................................................................................
20
2.319
(814)
1.505
1.763
Equipamentos de campo e auxiliar ..........................................................................
20
10.880
(9.450)
1.430
1.934
Equipamentos de informática ...................................................................................
20
1.763
(1.553)
210
189
Veículos ....................................................................................................................
20
86.070
(73.933)
12.137
21.724
Equipamento de oficina ............................................................................................
10
478
(420)
58
126
Móveis e utensílios ...................................................................................................
10
255
(188)
67
68
Aterros - Prov. para desmobilização ........................................................................
4.918
(885)
4.033
Outras imobilizações ................................................................................................
10
10.259
(39)
10.220
9.924
120.207
(87.282)
32.925
38.993
b) Movimentação do Custo de Aquisição
Equip. de
Aterros Insta- Campo e
Equip. de
Equip. de Móveis e
Prov. para
Descrição
Terrenos lações
Aux. Informática Veiculos
Oficina Utensílios desmobilização Outros
Total
Saldo líquido em 31/12/2019 ...
3.265 1.763
1.934
189
21.724
126
68
9.924 38.993
Adições ......................................
45
72
113
38
15
5.756
5.263 11.302
Baixas ........................................
(139)
(7)
(7.343)
(78)
(838) (4.934) (13.339)
(+) Baixas de depreciação.........
120
55
7.263
7.438
(-) Depreciações ........................
(258)
(530)
(99)
(9.620)
(28)
(16)
(885)
(33) (11.469)
Saldo líquido em 31/12/2020 ...
3.265 1.505
1.430
210
12.137
58
67
4.033 10.220 32.925
Saldo líquido em 31/12/2018 ...
3.265
671
1.926
241
25.389
180
60
- 12.140 43.872
Adições ......................................
- 1.287
749
43
8.568
10
- 10.137 20.794
Baixas ........................................
(20)
(29)
(3.601)
(34)
- (12.352) (16.036)
(+) Baixas de depreciação
60
53
3.520
2
24
3.659
(-) Depreciações ........................
(195)
(781)
(119)
(12.152)
(32)
(16)
(1) (13.296)
Saldo líquido em 31/12/2019 ...
3.265 1.763
1.934
189
21.724
126
68
9.924 38.993
Provisão para Desmobilização de Aterros: A Companhia constituiu, com
base nas informações recebidas de seus engenheiros e na experiência anterior, provisão para desmobilização e fechamento de aterros (Asset Retirement Obligation – ARO) com base na NBR nº 13.896/1997. Em 31 de
dezembro de 2020 o saldo total da provisão constituída foi de R$ 4.918 (R$
5.348 em 2019).
11. Intangível: a) Saldos
Taxa
31.12.2020 31.12.2019
Anual de
AmortizaAmortização acu- Valor
Valor
ção % Custo
mulada líquido
líquido
Direito de uso de
software ����������������������
20%
9
(9)
2
Marcas e patentes ......
87
87
87
Atestados técnicos .....
838
838
838
934
(9)
925
927
b) Movimentação do Custo de Aquisição
Direito de
Uso de Marcas e Atestados
Descrição
Software Patentes Técnicos Total
Saldo líquido em 31/12/2019 ...
2
87
838
927
Adições ......................................
Baixas ........................................
(+) Baixas de Amortização ........
(-) Amortizações ........................
(2)
(2)
Saldo líquido em 31/12/2020 ...
87
838
925
Saldo líquido em 31/12/2018 ...
4
87
838
929
Adições ......................................
Baixas ........................................
(+) Baixas de Amortização ........
(-) Amortizações ........................
(2)
(2)
Saldo liquido em 31/12/2019 ...
2
87
838
927
12. Fornecedores
31.12.2020 31.12.2019
Fornecedores nacionais (i) .....................................
18.483
18.360
18.483
18.360
(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de
insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia. 13. Empréstimos e Financiamentos: O saldo desta rubrica é composto como segue:
Circulante
Não Circulante
Agente Financeiro
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Banco Bradesco S.A. ...
794
927
1.147
1.941
Banco Santander S.A. ..
445
445
1.156
1.601
Total Finame (a) ...........
1.239
1.372
2.303
3.542
Caterpillar financial S.A.
682
755
1.190
1.643
Banco Daycoval S/A ....
19
26
44
60
Banco Daimler Chrysler
S.A. .............................
5.640
10.532
2.804
5.701
Total CDC (b)................
6.341
11.313
4.038
7.404
Capital de Giro (c) ........
8.000
20.000
Total Empréstimos ......
8.000
20.000
Total Geral ....................
15.580
32.685
6.341
10.946
a) FINAME, parte com taxa fixa (PSI) e parte vinculados a TJLP. O prazo
médio para pagamento é de 36 meses com vencimentos das últimas parcelas entre 2021 e 2023; b) CDC, com taxa prefixada, cujos vencimentos
ocorrerão entre 2021 e 2023. c) CAPITAL DE GIRO, contratado junto ao
banco Bradesco. O vencimento está previsto para ocorrer trimestralmente,
com início em 12 de março de 2018 e término em 14 de dezembro de 2021.
O custo é composto por 100% da CDI + Spread a.a.

14. Obrigações Tributárias
31.12.2020 31.12.2019
563
406
2.595
1.868
224
315
1.682
331
1.303
701
646
1
7.069
3.566
15. Tributos Diferidos: Ativos e passivos fiscais diferidos sobre diferenças
temporais serão realizados, quando da ocorrência dos correspondentes fatos geradores. Com base nas projeções de resultado elaboradas pela Administração da Vital, a expectativa de realização dos referidos créditos tributários ocorrerá no exercício de 2021. O Passivo fiscal diferido (IR, CSLL, PIS
e COFINS) está relacionado aos lucros não realizados e são decorrentes de
valores a receber oriundo dos contratos com órgãos públicos, com base na
legislação fiscal vigente.
31.12.2020 31.12.2019
No passivo circulante
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS ...........................................
13.381
14.796
Programa de Integração Social - PIS ..................
2.905
3.212
Total dos Tributos Diferidos do Passivo............
16.286
18.008
No passivo não circulante
Impostos decorrentes da aplicação do ICPC 01
(IFRIC 12)..........................................................
13.864
10.934
Total dos Tributos Diferidos do Passivo............
13.864
10.934
16. Obrigações com Pessoal
31.12.2020 31.12.2019
Salários a pagar
7.524
7.794
Encargos sociais a pagar
5.521
5.614
Provisão de férias e encargos
17.477
17.461
30.522
30.869
17. Provisão para Contingências: A Companhia, no curso normal de suas
atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza trabalhistas, cíveis
e tributárias. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais
e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por
especialistas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para
cobrir prováveis perdas, que totalizaram, nas demonstrações contábeis de 31
de dezembro de 2020, R$ 16.724 (R$ 18.519 em 31 de dezembro de 2019).
No decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os
assessores jurídicos da Companhia atualizaram seu julgamento perante os
processos que estão sob sua custódia, conforme demonstrado abaixo:
31.12.2020 31.12.2019
Trabalhistas (a).......................................................
6.420
6.595
Cíveis (b) ................................................................
10.304
10.233
Multa 10% FGTS (c) ...............................................
1.691
16.724
18.519
a) Movimentação
Trabalhistas Cíveis Multa 10%
Descrição
Total
(a)
(b)
FGTS (c)
6.594 10.233
1.692
18.519
Saldo em 31/12/2019...........
Constituição ..........................
72
431
503
(175)
(2.123) (2.298)
Reversão ..............................
6.419 10.305
16.724
Saldo em 31/12/2020...........
4.241 10.174
1.279
15.694
Saldo em 31/12/2018...........
Constituição ..........................
2.353
59
413
2.825
Reversão ..............................
6.594 10.233
1.692
18.519
Saldo em 31/12/2019...........

PIS s/ Faturamento.................................................
COFINS s/ Faturamento .........................................
ISS s/ Faturamento.................................................
Contribuição Social a pagar ...................................
Imposto de Renda a pagar .....................................
Impostos retidos de terceiros .................................
PIS e COFINS s/ Receitas financeiras ...................
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VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 02.536.066/0001-26
a) Trabalhistas - A Companhia está envolvida em processos trabalhistas
considerados como prováveis de perda, envolvendo ex-empregados da
Companhia, ou de empresas prestadoras de serviços. Tais processos envolvem, principalmente, pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e
insalubridade, bem como seus reflexos e respectivos encargos. b) Cível - A
Companhia está envolvida em ações indenizatórias, ajuizadas por terceiros
e órgãos fiscalizadores, envolvendo pedidos de danos materiais e morais. c)
Multa 10% FGTS - A Companhia obteve junto ao Tribunal Regional Federal
da Primeira Região tutela provisória de urgência no processo movido contra
a União (Fazenda Nacional) para não recolher os 10% da multa rescisória
do FGTS nos casos de demissão sem justa causa de seus empregados.
Por se tratar de uma decisão provisória a Companhia provisiona os valores
não recolhidos até a decisão do mérito. No exercício de 2020 houve decisão
do mérito e a Companhia recolheu aos cofres públicos os valores ora provisionados. d) Compreendem os depósitos judiciais recursais, a disposição
do juízo, realizados pela Vital para permitir a interposição de recurso nos
processos trabalhistas e cíveis em que figura como parte interessada.
Acionista
Queiroz Galvão...........................................
Gama FIP ...................................................

31.12.2020 31.12.2019
Depósitos judiciais para recursos fiscais ................
101
101
Depósitos judiciais para recursos trabalhistas .......
4.108
5.483
Depósitos judiciais para recursos cíveis.................
16.699
8.523
20.908
14.107
Os processos classificados como risco de perda possível não são provisionados pela Companhia e totalizaram, nas demonstrações contábeis de 31
de dezembro de 2020 o montante de R$ 887. 18. Patrimônio Líquido: a)
Capital Social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro
de 2020 é de R$ 196.203 e está representado por 11.027.060 (onze milhões
vinte e sete mil e sessenta) ações todas nominativas, sem valor nominal,
sendo 6.729.518 (seis milhões setecentos e vinte e nove mil quinhentos e
dezoito) ações ordinárias e 4.297.542 (quatro milhões duzentos e noventa e
sete mil quinhentos e quarenta e duas) ações preferenciais.
O capital social da Companhia é composto da seguinte forma:

Ações Ordinárias
Quantidade
Participação
3.380.338
50,23%
3.349.180
49,77%
6.729.518
100,00%

b) Reserva de capital: Em 22 de dezembro de 2015 a Companhia realizou
Assembleia Geral Extraordinária - AGE aprovando aumento do Capital Social no valor de R$ 69.633.795 (sessenta e nove milhões seiscentos e trinta e
três mil setecentos e noventa e cinco reais), mediante a emissão de 934.749
(novecentas e trinta e quatro mil setecentas e quarenta e nove) novas ações
ordinárias e 596.942 (quinhentas e noventa e seis mil novecentas e quarenta
e duas) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, sendo
que do preço das novas emissões, o montante de R$ 48.068.223 (quarenta
e oito milhões e sessenta e oito mil duzentas e vinte e três reais) foi destinado à conta de capital social e, o saldo, no valor de R$ 21.565.571 (vinte
e uma quinhentas e sessenta e cinco mil quinhentas e setenta e um reais)
foi destinado a reserva de capital, a título de ágio na subscrição das novas
ações. c) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto
prevê no caput do Artigo 17 que do lucro líquido apurado no exercício serão
destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite
de 20% (vinte por cento) do capital social e 3% (três por cento) à distribuição
aos acionistas como dividendo obrigatório. A administração da Companhia
foi informada pelos seus únicos dois acionistas de que estes deliberarão na
Assembleia Geral Ordinária pela retenção de todo o lucro do exercício, de
forma que a proposta da administração e estas demonstrações contábeis
não contemplam distribuição de dividendos, nos termos do art. 202, § 3º, II,
da Lei 6.404/76.” d) Reserva de retenção lucros: O Estatuto prevê no §1º do
Artigo 17 que os acionistas poderão deliberar a distribuição de dividendos
inferior ao constante no caput do Artigo 17 ou a retenção de todo o lucro. e)
Ajuste de avaliações patrimoniais: O ajuste de valores patrimoniais mantido
em patrimônio líquido, contém registros dos ajustes à harmonização às novas normas contábeis (ICPC 01), por conter valores a serem realizados. f)
Resultado por ação:
Resultado Quantidade Resultado
do Exercício
de ações
por ação
31.12.2020.................................
115.317
11.027.060
10,46
31.12.2019.................................
97.982
11.027.060
8,89
19. Receita Operacional Líquida
31.12.2020 31.12.2019
Receita de Serviços................................................
468.218
489.924
Receita de Locação ................................................
8.667
7.057
Total de Receita Bruta..........................................
476.885
496.981
(-) ISS .....................................................................
(23.280)
(23.472)
(-) PIS .....................................................................
(7.632)
(7.963)
(-) COFINS .............................................................
(35.152)
(36.681)
Total de Impostos s/ Faturamento ......................
(66.064)
(68.116)
(-) Descontos Incondicionais ..................................
(1.136)
Receita Operacional Liquida ...............................
410.821
427.729
20. Custos dos Serviços Prestados
31.12.2020 31.12.2019
Insumos
(55.341)
(54.952)
Pessoal
(227.937) (233.904)
Locação
(21.755)
(20.442)
Serviços de terceiros
(10.539)
(16.662)
Depreciações/Amortizações
(10.548)
(12.801)
Impostos e taxas
(3.655)
(3.434)
Operacionais
(2.915)
(3.122)
Outros
(9.577)
(8.029)
(342.267) (353.346)

Ações Preferenciais
Quantidade
Participação
4.297.542
100,00%
4.297.542
100,00%

Ações
3.380.338
7.646.722
11.027.060

Totais
Participação
30,65%
69,35%
100,00%

21. Despesas Administrativas
Pessoal ...................................................................
Locação ..................................................................
Serviços de terceiros ..............................................
Depreciações/Amortizações ...................................
Impostos e taxas ....................................................
Operacionais ..........................................................
Indedutíveis ............................................................
Outras .....................................................................

31.12.2020 31.12.2019
(17.855)
(24.872)
(844)
(715)
(14.879)
(21.447)
(37)
(367)
(278)
(729)
(143)
(175)
(6.382)
(31)
(2.465)
(829)
(42.883)
(49.165)

22. Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas
Ganho na alienação de ativo imobilizado ............
Eventuais .............................................................
Total .......................................................................
Outras Despesas
Provisão para devedores duvidosos ....................
Provisão para contingências ................................
Outras ..................................................................
Total .......................................................................
Outas Receitas (Despesas) Líquidas..................
23. Resultado financeiro líquido

31.12.2020 31.12.2019
2.087
1.358
3.445

768
1.467
2.235

(1.696)
103
(1.593)
1.852

(2.529)
(1.217)
(3.746)
(1.511)

31.12.2020 31.12.2019
Receitas Financeiras
Sobre aplicações financeiras ...............................
2.948
2.298
Juros ....................................................................
23
226
(-) PIS e COFINS s/ receitas financeiras .............
(153)
(121)
Total .......................................................................
2.818
2.403
Despesas Financeiras
Bancária ...............................................................
(297)
(66)
Juros ....................................................................
(5.210)
(5.083)
Encargos s/ financiamentos .................................
(4.142)
(2.976)
Total .......................................................................
(9.649)
(8.125)
Resultado Financeiro Líquido .............................
(6.831)
(5.722)
24. Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social
31.12.2020 31.12.2019
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição
Social ...................................................................
123.273
107.838
Imposto de Renda e Contribuição Social às
aliquotas nominais (34%).....................................
(41.913)
(36.665)
Ajustes para apuração da aliquota efetiva:
Adições permanentes ..........................................
(1.701)
(1.744)
Adições temporárias ............................................
(5.790)
(5.350)
Exclusões permanentes.......................................
34.878
31.859
Exclusões temporárias.........................................
3.596
6.052
Outros ..................................................................
1.518
(4.008)
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição
Social ...................................................................
(9.412)
(9.856)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
Social - correntes ..............................................
(11.038)
(5.570)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
Social - diferidos ................................................
1.626
(4.286)
(9.412)
(9.856)
Alíquota efetiva de imposto de renda e
contribuição social ...............................................
7,64%
9,14%

25. Gestão de Risco Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e
para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de
risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas
condições de mercado e atividades da Companhia. A Administração e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas,
definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administração da Companhia. As atividades da
Companhia as expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco
de crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca
minimizar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro.
A gestão de risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação
dos riscos mapeados para todos os negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia está exposta: (a) a riscos de liquidez,
em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas
necessidades operacionais; (b) aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e (c) aos riscos de crédito, decorrentes
da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão de riscos de liquidez, de mercado e
de crédito se dá através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e
acompanhamento do mercado financeiro, buscando minimizar a exposição
dos ativos e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e
o patrimônio. (a) Riscos de liquidez: A “política de aplicações financeiras”
estabelecida pela Administração da Companhia prevê a contratação, em sua
maioria, de aplicações financeiras em renda fixa com instituições financeiras
de 1ª linha. (b) Riscos de mercado e juros: A Companhia adota políticas conservadoras de aplicação e captação de recursos financeiros e de
minimização do custo de capital. As aplicações financeiras da Companhia
são realizadas com instituições financeiras de 1ª linha, mantidas substancialmente em operações vinculadas aos juros do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). As captações para empréstimos e financiamentos são
realizadas dentro do padrão de taxa de juros estabelecido pelo mercado. (c)
Risco de Crédito: A Companhia possui como clientes, majoritariamente,
órgãos públicos municipais, o que reduz sensivelmente seu risco de crédito, mantendo, assim, garantias suficientes para mitigar o risco de perda
financeira por motivo de inadimplência. 26. Programa de Compliance: Com
base na maturidade do seu Programa de Integridade, a Vital foi aprovada na
fase inicial de admissibilidade do programa Pró-Ética 2020/2021. Ainda em
2020 a Vital reforçou sua participação e contribuição junto à Ação Coletiva
promovida pelo Pacto Global da ONU e pelo Instituto Ethos junto à cadeia de
parceiros de negócios e de fornecedores do seu segmento e aderiu ao IBRIC
– Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, dando
mais um importante passo para o contínuo fomento de um ambiente íntegro
e aumento da competitividade no setor de infraestrutura. Estas iniciativas
demonstram o quanto a Vital está comprometida em implementar medidas
voltadas à prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção, fraude
e outras condutas lesivas, especialmente por meio de um Programa de Integridade efetivo, através de avaliações lideradas pela Controladoria-Geral da
União e pelo Instituto Ethos. Como resultado destas iniciativas, foi realizada
em 2020, a avaliação da efetividade da Matriz de Riscos de Compliance
elaborada em 2018 pela consultoria Deloitte, tendo como parâmetro o resultado obtido pelo Canal de Denúncias no ano de 2019. Nesta análise, com
foco na adequação e melhoria do Programa de Compliance, foram também
considerados eventuais impactos ocasionados em virtude das mudanças da
legislação de alguns dos estados e munícipios e relacionadas a pandemia
da COVID-19, onde foram implementadas diversas ações de resposta aos
riscos identificados. A empresa dedicou-se, ainda, à melhoria contínua do
seu Programa de Compliance, através da capacitação de novos Agentes de
Compliance e da implementação do calendário de treinamentos e do Ciclo
de Palestras em 2020, com temas de grande relevância ao Programa apresentados por especialistas externos.
DIRETORIA
Antônio Carlos Ferrari Salmeron
Hudson Bonno
Ricardo Mota de Farias
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Vital Engenharia Ambiental S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Vital Engenharia
Ambiental 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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira, da Vital Engenharia Ambiental 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 e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (Iasb). Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação a 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 conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Apresentação de
demonstrações contábeis consolidadas: Conforme descrito na nota
explicativa nº 2.1.(a) a Companhia não está apresentando nesse relatório
demonstrações contábeis consolidadas. Foram elaboradas e estão sendo
apresentadas em separado, na data de aprovação destas demonstrações
contábeis, para propósito específico demonstrações contábeis individuais
e consolidadas da Vital Engenharia Ambiental S.A. e suas controladas, as
quais contemplam, identificadas como Controladora, todas as informações
apresentadas nessas demonstrações contábeis. Nossa opinião não
contém ressalva em relação a esse assunto. Outros assuntos: Auditoria
correspondentes ao exercício anterior: Os valores correspondentes

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para
fins de comparação, foram anteriormente examinados por outro auditor
independente que emitiu relatório datado de 25 de março de 2020 sem
modificação. 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 são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria, além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Companhia; • avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • concluímos sobre a
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações 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 manterem em continuidade operacional. • avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que,
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

Grant Thornton
Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7

CORONAVÍRUS
(COVID-19)
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CEARENSE
PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 23.751.775/0001-02
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 da Companhia Cearense Participações S/A, Rio de Janeiro, 27 de Abril de 2021.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (Em R$)
FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (Em R$)
31/12/2020 31/12/2019
ATIVO
31/12/2020 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE
(675.314) (649.633)
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.811.665 2.601.659 (-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(675.314) (649.633)
4.188.810 3.247.799 (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Outros Créditos
(71.061)
(1.936)
Total do Ativo Circulante
6.000.475 5.849.458 (=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
FINANCEIRO
(746.374) (651.569)
Investimentos
14.673.811 15.190.601 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO
(4.239)
46.048
Imobilizado
22.187.398 22.187.398 (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
384.840 (1.704.313)
Total do Ativo Não Circulante
36.861.209 37.377.999 (=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL
(365.773) (2.309.834)
TOTAL DO ATIVO
42.861.684 43.227.457 (=) RESULTADO DO PERÍODO
(365.773) (2.309.834)
31/12/2019 31/12/2019
PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO
DAS
MUTAÇÕES
DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO FINDO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EM 31/12/2020 - (EM R$)
Operações de Mutuo
22.897.288 22.897.288
Capital Social
Lucros
102
101
Receita Diferida
Eventos
Integralizado Acumulados
Total
Total do Passivo Não Circulante
22.897.390 22.897.390
Saldos em 31/12/2018
22.100.000
539.900 22.639.901
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(2.309.834) (2.309.834)
Capital Social
22.100.000 22.100.000 Lucro Líquido do Exercício
Saldos em 31/12/2019
22.100.000
(1.769.933) 20.330.068
(2.135.706) (1.769.933) Lucro Líquido do Exercício
Lucros Acumulados
(365.773) (365.773)
Total do Patrimônio Líquido
19.964.294 20.330.067 Saldos em 31/12/2020
22.100.000
(2.135.706) 19.964.294
TOTAL DO PASSIVO
42.861.684 43.227.457 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 (EM REAIS)
abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e as alterações
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Cearense Participação S/A têm por principal produzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, assim como, os Pronunciamenobjeto social Investimentos Imobiliários, Holdings de instituições não financei- tos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
ras, Atividades de consultoria em gestão empresarial. 2 - APRESENTAÇÃO Contábeis (CPC), exigidos para as Demonstrações Contábeis encerradas em 31
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram de Dezembro de 2020 e 2019. 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: A) Caixa

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA (Em R$)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(365.773) (2.309.834)
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de
Ativo e Passivo
Outros ativos
(941.010) (1.543.744)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
(1.306.783) (3.853.578)
Redução (Aumento) Investimento
516.790 4.268.349
Caixa líquido proveniente das atividades de
investimentos
516.790 4.268.349
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Redução (Aumento) de caixa e equivalentes de
caixa
(789.994)
414.772
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
2.601.659 2.186.887
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.811.665 2.601.659
e Equivalentes de Caixa: Incluem os fundos disponíveis em contas bancárias de
livre movimentação e Aplicações Financeiras no Pais. B) Investimento: Composto
por aplicações em ações da Bolsa de valores com carteira variada de empresas.
C) Imobilizado: O Imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico. D) Passivo
Não Circulante: Composto por operações de Mútuo com partes relacionadas. E)
Patrimônio Líquido: Composto por Capital Social; o Capital Social é representado
por 22.100.000 (vinte e dois milhões e cem mil) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.
Renardo Linhares Colares - Diretor - CPF: 021.911.917-11
Moysés Santiago Pimentel Bisneto - Diretor - CPF: 656.163.673-20
Ademir de Carvalho Vale Junior - Contador
CRC-RJ 070545/O-7 e CPF 021.452.427-24

MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA.

CNPJ-MF: 34.304.121/0001-49
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
PASSIVOS
2020
2019
ATIVOS
2020
2019
CIRCULANTES
CIRCULANTES
Fornecedores
1.081
166
Caixa e equivalentes de caixa
150.146 163.966 Obrigações trabalhista e encargos sociais
5.400
6.427
Contas a receber de partes relacionadas
1.703
1.909 Tributos a pagar
3.045
2.809
2.743
2.728
Dividendos e JCP a receber
71.259
87.947 Obrigações com arrendamentos
67.500
Tributos a recuperar
11.096
4.461 Dividendos e JCP a pagar
Contas a pagar com partes relacionadas
871
641
Outros ativos
583
387 Total dos passivos circulantes
13.140
80.271
Total dos ativos circulantes
234.787 258.670 NÃO CIRCULANTES
Fornecedores
100
NÃO CIRCULANTES
10.329
11.531
Tributos a recuperar
35.074
41.129 Obrigações com arrendamentos
Total dos passivos não circulantes
10.329
11.631
Contas a receber de partes relacionadas
3.700
3.251 TOTAL DOS PASSIVOS
23.469
91.902
Outros ativos
1.921
2.034 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.374.139 2.374.139
Investimentos
2.872.629 2.874.149 Capital social
(698)
(573)
Imobilizado
13.281
15.780 Outros resultados abrangentes
Reserva de lucros retidos
538.796 468.882
Intangível
837
1.251 Lucros acumulados
226.523 261.914
Total dos ativos não circulantes
2.927.442 2.937.594 Total do patrimônio líquido
3.138.760 3.104.362
TOTAL DOS ATIVOS
3.162.229 3.196.264 TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.162.229 3.196.264

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reserva Lucros
Outros
Capital de Lucros acumula- resultados
Social
Retidos
dos
abrangentes Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
2.374.139 453.547 135.335
(261) 2.962.760
Destinação à reserva de lucros retidos, conforme ata de 08 de maio de 2019
- 135.335 (135.335)
Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 24 de junho de 2019 (R$ 0,07 centavos por quota)
- (70.000)
- (70.000)
Realizaçãodereservadelucrosretidos,conformeatade09dedezembrode2019(R$0,05centavosporquota)
- (50.000)
- (50.000)
Destinação de Juros sobre capital próprio, conforme ata de 09 de dezembro de 2019
(R$ 0,02 centavos por quota)
- (20.000)
- (20.000)
Adoção inicial CPC 06 - Arrendamentos
(4.132)
(4.132)
Outros resultados abrangentes por equivalência patrimonial
(312)
(312)
Lucro líquido do exercício
- 286.046
- 286.046
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
2.374.139 468.882 261.914
(573) 3.104.362
Destinação à reserva de lucros retidos, conforme ata de 24 de abril de 2020
- 261.914 (261.914)
Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 03 de dezembro de 2020
(R$ 0,20 centavos por quota)
- (192.000)
- (192.000)
Outros resultados abrangentes por equivalência patrimonial
(125)
(125)
Lucro líquido do exercício
- 226.523
- 226.523
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
2.374.139 538.796 226.523
(698) 3.138.760
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais: A Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“Sociedade”) é
uma sociedade limitada com sede na Praia de Botafogo, 300, 13º andar, sala 1301,
Botafogo – RJ, subsidiária integral da Mitsui & Co., Ltd.A Sociedade tem como
objeto social a participação em empreendimentos voltados para o desenvolvimento
do setor de gás, compreendendo empresas que promovam produção, aquisição,
armazenamento, transporte, transmissão, distribuição e comercialização de gás
e que visem ao desenvolvimento e à implementação de novas aplicações para

Siglas
Controladas em conjunto
Algás
Bahiagás
Cegás
Copergás
Pbgás
Scgás
Sergás
Coligadas
Compagás
Gaspetro

Nome

o setor. As investidas nas quais a Sociedade detém participação são empresas
controladas em conjunto e coligadas (aqui definidas como “Grupo Mitsui Gás e
Energia do Brasil” ou “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a Sociedade) que detém participação acionária ou são concessionárias de serviço público
de distribuição de gás natural canalizado em seus respectivos estados, sendo
sociedades anônimas de capital fechado e domiciliadas no Brasil. As principais
informações acerca das investidas da Sociedade estão detalhadas abaixo:

Localização

Percentual de participação acionária em
31 de dezembro de 2019 e de 2018
Ordinárias
Preferenciais
Total

Gás de Alagoas S.A.
Companhia de Gás da Bahia
Companhia de Gás do Ceará
Companhia Pernambucana de Gás
Companhia Paraibana de Gás
Companhia de Gás de Santa Catarina
Sergipe Gás S.A.

Maceió – AL
Salvador – BA
Fortaleza – CE
Recife – PE
João Pessoa – PB
Florianópolis – SC
Aracaju – SE

24,50
24,50
24,50
24,50
24,50
23,00
24,50

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

41,50
41,50
41,50
41,50
41,50
41,00
41,50

Companhia Paranaense de Gás
Petrobras Gás S.A.

Curitiba – PR
Rio de Janeiro - RJ

24,50
49,00

24,50
-

24,50
49,00

2. Principais políticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade - As
demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos,
as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronuncia-

mentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
- CFC. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão dessas
demonstrações financeiras foi autorizada e aprovada pelos sócios da Sociedade

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Operações Continuadas
Resultado de Equivalência Patrimonial sobre o Valor Contábil 321.221 377.621
Amortização de Mais Valia e Ágio com Vida Útil Definida
(54.420) (54.420)
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas
(45.584) (47.968)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(183)
444
(45.767) (47.524)
221.034 275.677
Lucro Antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
7.997 12.966
Despesas financeiras
(2.508) (2.593)
5.489 10.373
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 226.523 286.050
Imposto de renda
Contribuição Social
(4)
Lucro Líquido do Exercício
226.523 286.046
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
226.523 286.046
Itens que não serão reclassificados subsequentemente
para a demonstração do resultado
Resultado de equivalência patrimonial - outros resultados
abrangentes
(125)
(312)
Resultado Abrangente Total do Exercício
226.398 285.734
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA Os EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
226.523 286.046
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício:
Resultado de equivalência patrimonial
(323.482) (381.771)
Depreciação e amortização
59.197 58.838
Atualização de dividendos e juros sobre capital a receber
(1.215) (2.279)
Juros sobre arrendamentos
2.059
2.232
Provisão para perda de crédito
1.336
Provisões de participação nos resultados e trabalhistas
4.703
4.590
Atualização monetária impostos a recuperar e contas a pagar (1.944) (1.592)
Outros
(1.045)
(276)
Variação no capital circulante:
Aumento no saldo de partes relacionadas, líquido
(13) (1.203)
Redução nos saldos de impostos a recuperar e a pagar
1.702
3.116
Redução no saldo de outros ativos
(83)
23
Aumento no saldo de fornecedores
815
174
Redução no saldo de obrigações trabalhista e encargos
sociais a pagar
(6.143) (3.216)
Dividendos e JCP recebidos
282.575 171.105
Restituição Saldo Negativo
5.289
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
248.938 137.123
FLUXODECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
Adição Imobilizado e Intangível
(433) (1.741)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(433) (1.741)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Dividendos e JSCP pagos
(259.500) (153.125)
Arrendamentos pagos
(2.825) (2.318)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (262.325) (155.443)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes
de Caixa
(13.820) (20.061)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
163.966 184.027
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
150.146 163.966
em 26 de abril de 2021. Estas demonstrações foram examinadas pela Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
Hiroshi Fujikawa - Diretor Financeiro
Bruno do Prado Castilho - Gerente de Contabilidade - CRC RJ 112.062/O-0

SERRA CONCESSÕES S.A.

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de
V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/20.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Notas
2020
2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
(3.a)
1.206
238
Dividendos a receber
1
1
Créditos tributários
(3.b)
88
95
1.295
334
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
20
20
Outros créditos
388
388
408
408
Investimentos
(3.c/4)
29.145
29.263
29.553
29.671
Total do ativo
30.848
30.005
Passivo
Notas
2020
2019
Circulante
Impostos e contribruições sociais
20
20
Outros déditos
1
21
20
Patrimônio líquido
(5)
Capital social
23.000
23.000
Reservas de lucros
7.570
6.728
Ajuste de avaliação patrimonial
257
257
30.827
29.985
Total do passivo
30.848
30.005
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social
a participação em empreendimentos e/ou outras sociedades comerciais ou
civis, como sócia, acionista ou quotista, especialmente na área de concessão
de serviços públicos, bem como prestar serviços de consultoria e auxiliares,
nas mesmas áreas. 2. Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas
e estão sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no
Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Em 2020 e 2019, a
Cia. não apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não está sendo
apresentada essa demonstração. As DFs. são apresentadas em Real, que é
a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$
000), exceto quando indicado de outra forma. Em 09/04/21, a Diretoria da Cia.
autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/20. 3. Resumo
das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para
atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras,
disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos
da rentabilidade pró-rata temporis até a data das demonstrações financeiras. São representadas basicamente por operações compromissadas e por
CDB com garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não
excedem o seu valor justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos
tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em

CNPJ: 03.541.393/0001-39
Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 2019
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)
Notas
2020
2019
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(22)
(15)
Resultado de equivalência patrimonial
(3.c/4)
5.283 10.700
Financeiras, líquidas
6
41
Resultado antes do IR e contribuição social
5.267 10.726
IR e contribuição social
(15)
Lucro líquido do exercício
5.267 10.711
Quantidade de ações (por lotes mil)
7.986
7.986
Lucro líquido por ação - R$
0,66
1,34
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Reservas
Ajuste
de lucros de ava- Lucros
Caliação
acu- Patripital
Investi- patri- mula- mônio
social Legal mento monial
dos líquido
Saldos em 01/01/19
23.000 3.908 4.277
257
- 31.442
Lucro líquido do período
- 10.711 10.711
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
- 536
- (536)
Dividendos distribuídos
- (3.750)
- (8.418) (12.168)
- 1.757
- (1.757)
Reserva para investimento
Saldos em 31/12/19
23.000 4.444 2.284
257
- 29.985
Lucro líquido do período
- 5.267 5.267
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
- 156
- (156)
Dividendos distribuídos
- (4.425) (4.425)
Reserva para investimento
686
- (686)
Saldos em 31/12/20
23.000 4.600 2.970
257
- 30.827
compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos.
c. Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método,
a participação da Cia., no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido
das coligadas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido
ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas
de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita
(ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades coligadas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são
efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as
adotadas pela Cia. d. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante): Registrados pelos seus valores de custo ou de realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicável. e. Avaliação do valor recuperável
de ativos (teste de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável,
é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. Nas DFs. de 2020 e 2019 não foram identificadas ajustes a
serem contabilizados. 4. Investimentos:
Empresa
Participação
2020
2019
Concessionária Rio-Teresópolis S.A.
21,35% 29.145 29.263

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
2020
2019
Lucro líquido do exercício
5.267 10.711
Ajustes para reconciliar o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido:
Equivalência patrimonial
(5.283) (10.700)
Lucro líquido ajustado
(16)
11
Variações nos ativos e passivos
8
(8)
Créditos tributários
7
(7)
Depósitos judiciais
(3)
Impostos e contribuições sociais
2
Outros déditos
1
Caixas líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais
(8)
3
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos
5.401 11.215
Caixas líquido gerado nas atividades de investimentos
5.401 11.215
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos
(4.425) (12.168)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
(4.425) (12.168)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
968
(950)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes
de caixa:
No início do exercício
238 1.188
No fim do exercício
1.206
238
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
968
(950)
5. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integralizado em 31/12/20 e 2019, está representado por 7.985.249 ações, sendo
3.992.625 ordinárias e 3.992.624 preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividendo
mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada pela
Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício e não excederá a 20%
do capital social, em conformidade com o Art. 193 da Lei 6.404/76. Reserva
para investimento: Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício
social e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou
de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente
por decisão da Assembleia. 6. Instrumentos financeiros: Os instrumentos
financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/20 e
2019, por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data.
A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle
consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as
vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes
riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram
estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e
controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites
impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para
refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 7. Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base da
presente Df. e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos
subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis
pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contador - Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
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CANNES RJ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 12.523.984/0001-74
BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
Notas
2020
2019
2020
2019 Passivo
Notas
2020
2019
2020
2019
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
18
9.078 10.064
Fornecedores
16
35
- 226.895 195.912
Contas a receber de clientes
7
- 265.477 229.652
Empréstimos
17
- 33.017 1.130
Arrendamentos a pagar
18
1.556 1.572
Estoques
8
- 175.516 139.429
Salários e contribuições sociais
7.312 5.453
Impostos a recuperar
9
- 37.085 14.709
Impostos e taxas
19
8.917 9.282
Imposto de renda e contribuição
Imposto de renda e contribuição
social a recuperar
12.723 10.637
social a pagar
7.609 5.017
Despesas antecipadas
1.544 1.398
Outros
22
5.443 3.138
Adiantamentos
1.668
743
Total passivo circulante
35
- 290.749 221.504
Outras ativos circulantes
10
7
6 34.234 19.220
Total ativo circulante
25
6 537.325 425.852 Não circulante
Empréstimos
17
8.164
276
Não circulante
Arrendamentos a pagar
18
9.156 9.770
Depósitos judiciais
700
741
Impostos e taxas
19
1.719 2.717
Impostos diferidos
21b
3.723 6.512
Provisão para contingências
20
5.325 8.578
Impostos a recuperar
9
1.161 1.161
Partes Relacionadas
11
126
1
779
Partes Relacionadas
11
5.089 3.993
Outros passivos não circulante
22
222
843
Outros ativos não circulantes
10
431
516
Total passivo não circulante
126
1 25.365 22.184
Total realizável a longo prazo
- 11.104 12.923 Patrimônio líquido
Capital social
23 281.000 281.000 281.000 281.000
Investimentos
13 307.202 266.708
Reserva de Capital
23
2.435
551
2.435
551
Imobilizado
14
- 11.633 9.904
Ágio em transações de capital
23 (12.167) (12.167) (12.167) (12.167)
Intangível
15
- 53.375 51.044
Reserva de incentivo fiscal
23
35.798
- 35.798
Direito de uso em
18
9.743 10.678
Lucros (prejuízo) acumulados
23
- (2.671)
- (2.671)
307.202 266.708 74.751 71.626
307.066 266.713 307.066 266.713
Total dos Ativos não Circulante
307.202 266.708 85.855 84.549 Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio
líquido
307.227 266.714 623.180 510.401
307.227 266.714 623.180 510.401
Total do ativo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidaDEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
das 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais). 1. Contexto operacio- Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
nal: A Cannes RJ Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital feControladora
Consolidado
chado, fundada em janeiro de 2012, com sede e domicílio na Cidade do Rio de
2020
2019
2020
2019
Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 bloco N, 3º andar, no Estado do Rio Lucro do exercício
40.353 31.509 40.353 31.509
de Janeiro. Possui como objeto social a participação no capital de outras socie- Resultado abrangente total
40.353 31.509 40.353 31.509
dades, independentemente do setor econômico, tendo o seu quadro de acionistas composto pelas empresas BPL Brasil Participações Ltda. e Profarma com o objetivo de venda. As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A., com 89,9% e 10,1% do capital a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento ou consocial da Companhia, respectivamente. As demonstrações financeiras indivi- venção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data da
duais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício findo em 2020 negociação, ou seja, a data em que o Grupo se compromete a comprar ou
abrangem a Companhia e suas controladas, conjuntamente referidas como “o vender o ativo. Mensuração subsequente - Para fins de mensuração subseGrupo” e individualmente como “entidades do Grupo”. O Grupo está envolvido, quente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias: • Ativos
principalmente, na atividade de comércio atacadista e varejista de produtos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida). • Ativos financeiros
farmacêuticos, médico-hospitalares, alimentícios, naturais e artigos médicos, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação
além de prestação de serviços. Todas as empresas do Grupo têm seus ende- de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida). • Ativos financeiros
reços registrados no Brasil. As empresas operacionais do Grupo são: Profarma designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reSpecialty S.A - Distribuição - Com sede em São Paulo (SP), a Profarma Spe- classificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecialty S.A. atua desde 1990 na distribuição de medicamentos. Nossos centros cimento (instrumentos patrimoniais). • Ativos financeiros ao valor justo por meio
de distribuição atendem a todos os estados do Brasil com uma equipe qualifi- do resultado. Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
cada no segmento de especialidades, para atender às demandas de hospitais, - Esta categoria é a mais relevante para o Grupo. O Grupo mensura os ativos
clínicas, órgãos públicos e outros clientes em todo país. A unidade de distribui- financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atenção possui um catálogo de produtos diversificado, oferecendo produtos onco- didas: • O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objelógicos, dermatológicos, vacinas e produtos hospitalares em geral. Arp Med S.A tivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contra- Farmácia de Especialidades - A Arp Med S.A. é uma Companhia que tem por tuais. • Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas esobjetivo a exploração de atividades de drogaria, compreendendo o comércio pecificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de
varejista de medicamentos, com um portfólio de produtos nas principais espe- principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao
cialidades: dermatologia, endocrinologia, infectologia, oftalmologia, oncologia, custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de
hematologia, ginecologia, reprodução assistida, hepatologia, reumatologia, juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas
ortopedia, entre outros. Arp Med Serviços Ltda. - Arp Med serviços é uma pres- são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apretadora de serviços de exploração no ramo de prestação de serviços de análise senta redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros do Grupo ao custo
mercadológica, pesquisa de mercado, telemarketing, teleatendimento, serviços amortizado incluem contas a receber de clientes. Ativos financeiros ao valor
de apoio administrativo e operacional para empresas, comércio atacadista de justo por meio do resultado - Ativos financeiros ao valor justo por meio do resulprodutos médicos, odontológicos, hospitalares, comércio atacadista de medi- tado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financamentos. Íntegra Medical Consultoria S.A - Programa de Suporte a Pacientes ceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resulta- A Íntegra Medical é uma prestadora de serviços de assessoria, consultoria e do ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo.
administração de negócios relacionados aos diversos segmentos da área de Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem
saúde com sede em São Paulo. Íntegra Medical Consultoria Ltda. - Programa adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Ativos finande Suporte a Pacientes - A Íntegra Medical é uma prestadora de serviços de ceiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do
assessoria, consultoria e administração de negócios relacionados aos diversos principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resegmentos da área de saúde com sede em São Paulo. Efeitos da COVID-19 sultado, independentemente do modelo de negócios. Não obstante os critérios
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Em 31 de ja- para os instrumentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo
neiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coro- valor justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito acima,
navírus (COVID-19) tornou-se uma emergência de saúde global. O surto de- os instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo por meio do
sencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir significativaque somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza mente, um descasamento contábil. Ativos financeiros ao valor justo por meio
para os agentes econômicos. A administração avalia de forma constante o do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as
impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira do Grupo, variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado.
com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos ii) Passivos financeiros - Passivos financeiros são classificados, como reconhedo surto nas operações e nas demonstrações financeiras individuais e conso- cimento inicial, como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado,
lidadas. Os impactos futuros do coronavírus nos mercados financeiros, na empréstimos e financiamentos, contas a pagar. Passivos financeiros são inieconomia e em nossas operações são atualizados e monitorados diariamente, cialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamenmitigando os impactos de curto prazo e os desafios que esse cenário pode tos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação diretamente relatrazer. Ao longo do exercício de 2020, não foram observados impactos adversos cionado. Os passivos financeiros do Grupo incluem contas a pagar a forneceno capital de giro e na realização dos ativos do grupo. 2. Base de preparação: dores e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos e contratos de
Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC) - As demons- garantia financeira. Mensuração subsequente - A mensuração subsequente
trações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seas práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamen- guinte forma: Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado - Passivos
tos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para
Contábeis (CPC), que foram aprovados pelos Conselho Federal de contabili- negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a
dade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras individuais e consoli- valor justo por meio do resultado. Empréstimos e financiamentos - Após recodadas foi autorizada pela diretoria em 26 de abril de 2021. Todas as informações nhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurelevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão rados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demons- sultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de
trações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais, que amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Desreconhecimento (baixa)
é a moeda funcional do Grupo, todos os saldos foram arredondados para o - Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Principais ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do
políticas contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa - Incluem saldos de mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um
caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alimediata, com vencimento original de até três meses a partir da data da contra- teração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo
tação ou sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, e são mantidos passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecicom a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para dos na demonstração do resultado. e) Contas a receber de clientes - As contas
investimento ou outros propósitos. b) Receita de contrato com cliente - A norma a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subseCPC 47 (em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018) substituiu todos os requisitos quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa
atuais de reconhecimento de receita de acordo com as normas CPCs. A nova efetiva de juros menos a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”
norma estabeleceu um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas ou impairment) e ajuste de valor presente. As perdas de crédito esperadas foram
decorrentes de contratos. De acordo com a /CPC 47, a receita deve ser reco- calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos anos.
nhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma Companhia espera O Gruporealizou o cálculo das taxas de perda de crédito esperada separadater direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. O mente para os clientes de mercado privado e público. As contas a receber
Grupo realizou uma avaliação nas cinco etapas do novo modelo de reconheci- vencidas há mais de 180 dias, são baixadas do saldo das contas a receber de
mento da receita e não identificou alterações ou impactos significativos no re- clientes em contrapartida das perdas esperadas para créditos de liquidação
conhecimento atual dessas receitas. As demais receitas foram compreendidas duvidosa, exceto as operações com mercado público, as quais são mantidos
nessa análise e estão substancialmente de acordo com a norma CPC 47. c) em carteira até completarem 360 dias do vencimento, em razão da prática com
Uso de estimativas e julgamentos - Na preparação destas demonstrações fi- as instituições governamentais. f) Estoques - Os estoques são avaliados com
nanceiras individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos e base no custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado (líquido
estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valo- realizável). O Grupo realiza provisionamento das mercadorias que ultrapassam
res reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais o prazo de validado estipulado pela indústria farmacêutica. g) Investimentos podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas, Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas
no mínimo, anualmente. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas são avaliados por equivalência patrimonial. h) Imobilizado - Registrado pelo
são reconhecidos prospectivamente. i) Estimativas - Algumas estimativas foram custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução
aplicadas sobre as seguintes notas explicativas: provisão para perdas por re- ao valor recuperável (análise de impairment, preparado anualmente), caso
dução ao valor recuperável de contas a receber (Nota Explicativa nº 7), provisão aplicável. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base
para perdas de estoques (Nota Explicativa nº 8), provisão para contingências nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 14 e leva em consideração o
(Nota Explicativa nº 20), recuperabilidade dos créditos tributários (Nota Expli- tempo de vida útil estimado dos bens. i) Ativos intangíveis - Os ativos intangíveis
cativa nº 21), impairment (Notas Explicativas nºs 14 e 15), valor justo de instru- compreendem os ativos adquiridos de terceiros, inclusive por meio de combimentos financeiros (Nota Explicativa nº 27); ii) Incertezas sobre premissas e nação de negócios, sendo eles: • Ágio apurado nas aquisições envolvendo
estimativas - As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das combinações de negócios. O ágio sem vida útil definida é testado anualmente
políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos e deduzido das perdas por redução do valor recuperável acumuladas, se nenas demonstrações financeiras, assim como as informações sobre as incertezas cessário. • Software adquirido de terceiros com vida útil definida são amortizarelacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de dos pelo período de cinco anos. Esses ativos são mensurados pelo custo total
resultar em um ajuste material no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, de aquisição menos as despesas de amortização. • Outros ativos intangíveis
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 15 - tes- adquiridos com vida útil definida são amortizados pelo período de cinco anos
te de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio: principais pre- (direitos de distribuição de produtos com a amortização de acordo com o prazo
missas em relação aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos contratual também é de cinco anos). Esses ativos são mensurados pelo custo
custos de desenvolvimento; • Nota Explicativa nº 20 - reconhecimento e men- total de aquisição menos as despesas de amortização. ii)Arrendamentos - O
suração de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabili- Grupo aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para
dade e magnitude das saídas de recursos; • Nota Explicativa nº 21.b - reconhe- todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendacimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro mentos de ativos de baixo valor. O Grupo reconhece os passivos de arrendacontra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser mento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que
utilizados; d) Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso - O
subsequente - Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento
ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento pa- (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos
trimonial de outra entidade. i) Ativos financeiros - Ativos financeiros são classi- de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação
ficados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer
custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de diao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos
reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contra- diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data
tuais do ativo financeiro e do modelo de negócios do Grupo para a gestão de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos
destes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o
não contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos, conforme abaixo: •
o Grupo tenha aplicado o expediente prático, o Grupo inicialmente mensura um Unidade fabril : 1 a 4 anos. Em determinados casos, se a titularidade do ativo
ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso arrendado for transferida para o Grupo ao final do prazo do arrendamento ou
de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As se o custo representar o exercício de uma opção de compra, a depreciação é
contas a receber de clientes que não contenham um componente de financia- calculada utilizando a vida útil estimada do ativo.Os ativos de direito de uso
mento significativo ou para as quais o Grupo tenha aplicado o expediente prá- também estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Vide políticas contábeis
tico são mensuradas pelo preço de transação determinado de acordo com o para a redução ao valor recuperável de ativos não financeiros na Nota k. PasCPC 47. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo sivos de arrendamento - Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhecusto amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ce os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagaele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de mentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento.
principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, subsprincipal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Ativos tancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamenfinanceiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de to a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um
principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor resiresultado, independentemente do modelo de negócio adotado. O modelo de dual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de
negócios do Grupo para administrar ativos financeiros se refere a como ele uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pelo Grupo e pagerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negó- gamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendacios determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa mento refletir o Grupo exercendo a opção de rescindir o arrendamento. Os
contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. As compras ou pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou
vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um taxa são reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir
prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações estoques) no período em que ocorre o evento ou condição que gera esses
regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que o pagamentos. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento,
Grupo se compromete a comprar ou vender o ativo. Ativos financeiros classifi- o Grupo usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a
cados e mensurados ao custo amortizado são mantidos em plano de negócio taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a
com o objetivo de manter ativos financeiros de modo a obter fluxos de caixa data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o
contratuais enquanto ativos financeiros classificados e mensurados ao valor acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados.
justo em contrapartida a outros resultados abrangentes são mantidos em mo- Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se
delo de negócio com o objetivo de obter fluxos de caixa contratuais e também houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alte-

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Notas 2020 2019
2020
2019
Receita líquida de vendas
24
- 1.351.029 1.179.932
Custo dos produtos vendidos 25
- (1.195.086) (1.048.145)
Lucro bruto
155.943
131.787
(Despesas) e Receitas
Operacionais
Despesas gerais e
administrativas
28
(34)
(2)
(61.841)
(57.812)
Despesas com Vendas e
Logística
28
(106)
(41.381)
(36.385)
Perda por redução ao valor
recuperável de contas a
receber
7
(980)
3.562
Outras receitas (despesas)
(1.837)
(4.481)
(140)
(2) (106.039)
(95.116)
Resultado antes do
Resultado Financeiro
(140)
(2)
49.904
36.671
Receitas financeiras
26
1.531
912
Despesas financeiras
26
(1)
(5.043)
(3.586)
Resultado Financeiro
Líquido
(1)
(3.512)
(2.674)
Resultado de equivalência
patrimonial
13 40.494 31.511
Resultado antes dos
impostos
40.353 31.509
46.392
33.997
Imposto de renda e
contribuição social - corrente 21
(3.250)
238
Imposto de renda e
contribuição social - diferido
21
(2.789)
(2.726)
Lucro líquido do exercício
40.353 31.509
40.353
31.509
Lucro diluído por ações
0,1324 0,1034
0,1324
0,1034
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
ReTotal
Ágio serva
Lucros
do
em
de
(Prejuí- Patritransa- incen- Re- zos) do mônio
Capital ção de
tivo serva Exercí- LíquiSocial Capital fiscal Legal
cio
do
Saldos em 1º/01/2019
281.000 (12.167)
- 551 (34.180) 235.204
Lucro do exercício
- 31.509 31.509
Saldos em 31/12/2019
281.000 (12.167)
- 551 (2.671) 266.713
Lucro do exercício
- 40.353 40.353
Reserva legal
- 1.884 (1.884)
Reserva de incentivo fiscal
- 35.798
- (35.798)
Saldos em 31/12/2020
281.000 (12.167) 35.798 2.435
- 307.066
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Lucro antes dos impostos
40.352 31.509 46.392 33.997
Ajustes para:
Imposto de renda e contribuição social
Depreciação e amortização
2.139
1.751
Depreciação do arrendamento
operacional
2.229
2.164
Baixa de Imobilizado
415
415
Resultado equivalência patrimonial
(40.494) (31.511)
Provisão para contingências
- (3.253)
956
Provisão de juros
764
1.064
Provisão para perda por redução ao
valor recuperável de contas a receber
980 (3.562)
Reversão (Provisão) para perda de
- (1.124)
1.319
estoque
(142)
(2) 48.542 38.104
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / diminuição dos ativos
operacionais
Contas a receber de clientes
- (36.805) 16.194
Estoques
- (34.963) (14.294)
Imposto a recuperar
- (24.462) (2.412)
Despesas Antecipadas
(146)
324
Adiantamentos
(925)
120
Depósitos Judiciais
41
(98)
Outros ativos
- (14.929) (7.862)
Aumento / (Diminuição) dos passivos
operacionais:
Fornecedores
35
- 30.983 (36.005)
Salário e contribuições sociais
1.859 (1.141)
Impostos e taxas
- (1.363)
917
2
1.026 (1.129)
Outros Passivos
Caixa líquido oriundo das (usado nas)
(107)
- (31.142) (7.282)
atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades
investimentos
Aumento Investimentos
Aquisição de Intangível
- (3.007) (8.683)
Aquisição de Imobilizado
125
- (3.607) (1.091)
(317)
Partes reacionadas
Fluxo de caixa provenientes das
125
- (6.931) (9.774)
(usados nas) atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de
financiamentos
Captação de empréstimos e
financiamentos
- 51.133
1.129
Pagamento de empréstimos e
financiamentos
- (11.358) (54.757)
Pagamento de empréstimos e
financiamentos - Juros
Pagamento de passivos de
arrendamento
- (2.688) (2.564)
Aumento de capital
1
Adoção inicial CPC 48
Caixa líquido usado nas atividades de
- 37.087 (56.191)
financiamento
Aumento (redução) do caixa e
18
986 (73.247)
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
- 10.064 83.311
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
exercício
18
9.078 10.064
ração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para
determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação
de uma opção de compra do ativo subjacente. Arrendamentos de curto prazo
e de ativos de baixo valor - O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de
arrendamento de curto prazo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não
contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de
escritório considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de
curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como
despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. j) Redução ao
valor recuperável de ativos - impairment - Os bens do imobilizado e intangível
e, quando aplicável, outros ativos não financeiros são avaliados anualmente
para identificar evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda, sempre que
eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda decorrente de situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, ela é reconhecida no resultado do exercício. Para fins de avaliação do
valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
existem fluxos de caixa identificáveis - Unidades Geradoras de Caixa (UGCs).
Ativos financeiros - Ativos financeiros (formado substancialmente pelo contas
a receber) são avaliados para apurar se há evidência objetiva de que tenha
ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após
o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito
negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de
uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte
do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sobre condições de
que a Administração não consideraria em outras transações, ou indicações de
que o devedor entrará em processo de falência, entre outros. O Grupo considera evidência de perda de valor para recebíveis e títulos de investimentos
mantidos até o vencimento tanto no nível individualizado como no nível coletivo.
Todos os recebíveis e títulos de investimento mantidos até o vencimento individualmente significativos são avaliados quanto à perda de valor específico.
Todos os recebíveis mantidos até o vencimento individualmente significativos
identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente são então
avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido,
mas não tenha sido ainda identificada. Recebíveis e investimentos mantidos
até o vencimento que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com
características de risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de
forma coletiva, o Grupo utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração quanto às premissas se as
condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro
medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à
taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado
e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis (substancialmente o
contas a receber). Quando um evento subsequente indica reversão da perda
de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.
Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos não financeiros do
Grupo (formado substancialmente pelo ativo imobilizado e intangível com vida
útil) são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de
perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável
do ativo é determinado. Os intangíveis sem vida útil definida são testados anualmente, independentemente da existência de indicação de impairment. Para
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testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades
Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que
gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em
grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs.
O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs
que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor
justo menos custos para vender. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa
futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa
de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do
ativo. Os ativos corporativos do Grupo não geram fluxos de caixa independentes. Caso haja a indicação de que um ativo corporativo demonstre uma redução
no valor recuperável, então o valor recuperável é alocado para a UGC ou grupo
de UGCs à qual o ativo corporativo pertence numa base razoável e consistente.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil
do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor
recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes
às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a
esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos
outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. Uma perda por
redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a
perda de valor não tivesse sido reconhecida. O Grupo não identificou indicativos
de perda desses ativos nos exercícios de#2020 e 2019. k) Passivo circulante e
não circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até
a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não
circulantes são ajustados a valor presente (para melhor refletir o valor justo da
transação), calculados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a
moeda e o risco da transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é
contabilizada nas contas que deram origem ao passivo. A diferença entre o
valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao
resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. Especificamente em relação aos empréstimos
e financiamentos denominados em moeda estrangeira, estes são mensurados
pelo valor justo (na data do balanço), resultante da contabilidade de hedge do
valor justo da aplicação. l) Provisão - Uma provisão é reconhecida no balanço
patrimonial quando o Grupo possui uma obrigação real legal ou constituída
como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. m) Imposto de renda e
contribuição social (corrente e diferido) - 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 a 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. A despesa
com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos
no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados
abrangentes. Os impostos diferidos são reconhecidos por prejuízos fiscais não
utilizados e diferenças temporárias dedutíveis na medida em que seja provável
que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis mediante os quais possam
ser utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base em
planos de negócios para entidades individuais. Os impostos diferidos ativos são
revisados em cada data de reporte e são reduzidos na medida em que não seja
mais provável que o benefício fiscal relacionado seja realizado; tais reduções
são revertidas quando a probabilidade de futuros lucros tributáveis progride. Os
impostos diferidos não reconhecidos são reavaliados em cada data de reporte
e reconhecidos na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estejam disponíveis mediante os quais possam ser utilizados. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas fiscais que se espera que sejam aplicadas às
diferenças temporárias quando se revertem, usando taxas de imposto realizadas ou substancialmente realizadas na data do relatório. A Cannes RJ Participações S.A. (controladora) optou por manter o regime de tributação de lucro
presumido. n) Subvenção e assistência governamentais - As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de que
a Companhia irá atender às condições relacionadas e de que as subvenções
serão recebidas. As subvenções governamentais são reconhecidas sistematicamente no resultado durante os períodos nos quais a Companhia reconhece
como despesas os correspondentes custos que as subvenções pretendem
compensar. o) Demonstrações de fluxo de caixa - A Companhia entende que
os juros pagos sobre empréstimos devem ser registrados no grupo de atividades
de financiamento no Fluxo de Caixa, porque são custos de obtenção de recursos financeiros. 5. Informações financeiras consolidadas: As demonstrações
financeiras consolidadas incluem as informações da Companhia e das seguintes controladas:
Participação (%)
31/12/2020
31/12/2019
Controladas diretas
Profarma Specialty S.A.
100,00%
100,00%
Arp Med S.A.
100,00%
100,00%
Participação (%)
Controladas Indiretas
2020
2019
Arp Med Serviços Ltda.
Arp Med S.A.
Arp Med S.A.
100%
100%
Íntegra Medical Consultoria S.A.
Arp Med S.A.
Arp Med S.A.
100%
100%
Amostra Medicamentos
Profarma Specialty Profarma Specialty
Hospitalares Ltda.
S.A.
S.A.
100%
100%
6. Caixa e equivalentes de Caixa:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos
2.603
63
Aplicações financeiras
6.475
10.001
9.078
10.064
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2020, as aplicações
financeiras em sua maior parte referem-se a aplicações compromissadas e
investimentos automáticos do Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Itaú,
Banco Bradesco, Banco Citibank e Banco Votorantim, cuja remuneração oscila
entre 5% a 701% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) - 15% a 80%
em 31 de dezembro de 2019. 7. Contas a receber de clientes:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Clientes
272.619
235.814
(7.142)
(6.162)
Provisão para redução ao valor recuperável
265.477
229.652
Em 31 de dezembro de 2020, o prazo médio de contas a receber foi de 65 dias
na Profarma Specialty, 105 dias para a Arp Med S.A. e 96 dias para Íntegra
Medical Serviços Hospitalares Ltda. (71 dias, 75 dias e 15 em 31 de dezembro
de 2019 respectivamente).
Posição dos saldos:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
A Vencer
267.132
211.696
Vencidos de 1 a 30 dias
2.811
5.163
Vencidos de 31 a 60 dias
1.354
3.566
Vencidos de 61 a 90 dias
537
3.551
Vencidos de 91 a 180 dias
643
2.481
Vencidos acima de 181 dias
142
9.357
272.619
235.814
O valor da provisão de crédito para liquidação duvidosa da Arp Med S.A. é
efetuado com base no percentual de 5.47% aplicável ao montante do contas a
receber constituem o valor de R$2.800 (R$1.433 em 31 de dezembro de 2019).
A Profarma Specialty efetua a provisão para o mercado privado com base no
percentual de 1,27% aplicável ao contas a receber, a qual constituiu o valor
de R$ 2.641 (R$2.718 em 31 de dezembro de 2019), já no âmbito público são
realizados estudos por cliente e negociação comercial para a viabilidade do
prazo para o recebimento e o montante constituído é de R$1.701 (R$2.010 em
31 de dezembro de 2019). O valor da provisão é considerado suficiente pela
Administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos.
Consolidado
Movimentação de PCLD
Em 1º de janeiro de 2019
(9.724)
Adições
(309)
Baixas / Reversões
3.871
Em 31 de dezembro de 2019
(6.162)
Adições
(13.132)
Baixas / Reversões
12.152
Em 31 de dezembro de 2020
(7.142)
8. Estoques:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Medicamentos
175.363
140.567
Provisão para perdas (mercadoria vencida)
(275)
(1.399)
428
261
Embalagens
175.516
139.429
A provisão para obsolescência dos estoques é formada pelo resultado do
estudo, preparado anualmente, referente aos itens identificados com data de
validade expirada, informada e não ressarcidos pelos fornecedores. 9. Impostos a recuperar :

Circulante
ICMS(i)
PIS e COFINS
Outros
Não Circulante
ICMS(i)

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
16.460
9.941
10.684
37.085

5.910
7.642
1.157
14.709

sem incidência de juros), além dos empréstimos, estão demonstradas abaixo:
31/12/ 31/12/
2020 2019
ArpÍntePromed
Arp gra farma
SerMed MeSpe- Amosviços
S.A. dical cialty
tra Total Total
Contas a receber
- 6.062
- 6.062
422
Empréstimos Intercompany a receber
779 1.840 21.064
- 23.683 15.454
Outros Contas a
Receber
22
329 1.230
87
- 1.668 1.620
Fornecedores
- (6.084) (39)
- (6.123) (422)
Empréstimos Intercompany a pagar
(779) (22.509)
106
- (23.182) (15454)
Outros Contas a Pagar
(397) (15) (1.467) (229) (2.108) (1.619)
Custos
- 37.953
- 37.953 8.079
Receitas
- (37.953)
- (37.953) (8.079)
Os saldos e as transações entre a Companhia e suas controladas, e entre suas
controladas, que são suas partes relacionadas, foram eliminados na consolidação. Adicionalmente, informamos que a controlada direta Profarma Specialty
possui um saldo a pagar à Profarma Distribuidora no montante de R$ 1.466 em
31 de dezembro de 2020 registrado em Fornecedores no Balanço Patrimonial.
Em 2019, Profarma Specialty possuiu um saldo a pagar à Profarma Distribuidora
no montante de R$ 3.454.12. Remuneração do pessoal-chave da Administração: No exercício, a remuneração da Diretoria foi de R$3.812 (R$3.865 em
31 de dezembro de 2019) e os encargos sociais e trabalhistas foram de R$1.059
(R$1.093 em 31 de dezembro de 2019). Além da remuneração, a Companhia
concedeu aos seus Diretores seguro-saúde, odontológico e de vida, no montante de R$491 (R$433 em 31 de dezembro de 2019). 13. Investimentos: a)
Informações das controladas e coligadas

1.161
1.161
1.161
1.161
(i) O ICMS a recuperar decorre da compra de produtos para revenda e a substituição tributária sobre o valor dos estoques do Grupo. 10. Outros:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Verbas a receber (a)
31.989
11.433
Despesas reembolsáveis
2.245
7.783
Outros ativos
4
34.234
19.220
Não Circulante
Créditos Diversos/Caução e Outras Garantias
431
516
431
517
(a) Refere-se principalmente a saldo de verbas a receber de fornecedores,
relativo a operações logísticas estruturadas visando fomentar a venda de determinados produtos.11. Partes relacionadas: O Grupo Cannes é composto
pelas controladas diretas e indiretas, relacionadas na Nota Explicativa nº 5. A
composição acionária da controladora está demonstrada na Nota Explicativa
nº 21. Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020,
assim como as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativas
a operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre as controladas e as controladoras. As transações comerciais de compra e venda de
produtos, matérias-primas e contratação de serviços (vencíveis no curto prazo,
Qtde. de Quotas
Capital Social
(lote mil)
Patrimônio Líquido
Resultado do Ano
Participação em %
Participação em %
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Profarma
Specialty
(a)
198.729
198.729
184.944
184.944
238.895
209.410
29.485
25.435 100,00% 100,00%
238.895
209.410
Arp Med
S.A. (b)
101.830
101.830
75.469
75.469
68.308
57.298
11.009
6.076 100,00% 100,00%
68.308
57.298
Total
Investimentos
307.203
266.708
(a) Controlada direta da Companhia com participação direta de 100% na Amortização sobre intangível
Amostra Medicamentos Hospitalares Ltda. (b) Controlada direta da Companhia
Consolidado
com participação direta de 100% na Arp Med Serviços Ltda. e 100% na Íntegra
Amortizações
Medical Serviços Hospitalares Ltda. b) Movimentação dos investimentos 31/12/2019
31/12/2020
Profarma SpeSaldo
cialty
Arp Med S.A.
Total
Taxa
inicial
Adições
Final
183.975
51.222 235.197 Software
Saldo em 01/01/2019
20%
(2.393)
(418)
(2.811)
Equivalência patrimonial
25.435
6.076
31.511 Mais-valia da Carteira de Clientes 20%
(7.462)
(7.462)
Saldo em 31/12/2019
209.410
57.298 266.708
(9.855)
(418) (10.273)
Equivalência patrimonial
29.485
11.009
40.494
Consolidado
Saldo em 31/12/2020
238.895
68.307 307.202
Amortizações
Informações financeiras das controladas
31/12/2018
31/12/2019
Participação
Saldo
PatriResulno capital
Taxa
inicial
Adições
Final
mônio tado do total e voSoftware
20%
(2.179)
(214)
(2.393)
Ativo Passivo Líquido exercício tante (%)
Mais-valia da Carteira de ClienArpmed S.A. (a)
142.017 73.710 68.307
11.010
100 tes
20%
(7.047)
(415)
(7.462)
Profarma Specialty (a) 503.294 264.399 238.895
29.485
100
(9.226)
(629)
(9.855)
Arpmed Serviços (b)
264
835
(571)
(238)
100 a) Ágio na aquisição dos ativos da Profarma Specialty - O saldo de ágio referente
Íntegra (b)
23.548
6.991 16.557
5.562
100 à aquisição de suas controladas de R$11.109 é testado anualmente, e neste
Amostra (c)
1.454
2.222
(768)
329
100 contexto, foi efetuado o teste de recuperabilidade do ágio em 31 de dezembro
670.577 348.157 322.420
46.148
- de 2020, considerando o fluxo de caixa descontado à taxa de 10,3% a.a., e
(a) Controlada direta da Cannes. (b) Controlada direta da Arp Med S.A.. (c) crescimento projetado de 4% em regime de perpetuidade. O valor recuperável
Controlada direta da Profarma Specialty. 14. Imobilizado:
estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto, nenhuma
provisão para redução ao valor recuperável foi reconhecida. Essa análise
Consolidado
31/12/
31/12/ sustenta a recuperação do ágio nessa mesma data. b) Ágio na aquisição dos
2019
31/12/2020
2019 ativos da ArpMed S.A. - Para os saldos de ágio referentes à aquisição de suas
controladas de R$29.226 no Intangível (sendo R$15.993 da ArpMed S.A. e
DepreR$13.233 da Íntegra Medical) foi efetuado o teste de recuperabilidade do ágio
ciações
Adi- BaiAcumu- Valor Valor em 31 de dezembro de 2020, considerando o fluxo de caixa descontado a taxa
Taxa Custo ções xa Transf. Custo ladas
Líq. Líq. de 10,3% a.a., e crescimento projetado de 4% em regime de perpetuidade. O
Benfeitorias 10% 7.042
96
- 1.802 8.940 (2.688) 6.252 5.093 valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto,
nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi reconhecida. Essa
Móveis e
utensílios
10% 2.316 251
188 2.755 (1.109) 1.646 1.416 análise sustenta a recuperação do ágio nessa mesma data.
Veículos
20%
50
50
(50)
- 16. Fornecedores:
Hardware
20% 3.885 795
117 4.797 (3.102) 1.695 1.267
Consolidado
Máquinas e
31/12/2020 31/12/2019
equipamenFornecedores - Mercadorias para Revenda
224.182
193.510
tos
10% 2.351 142
399 2.892 (1.069) 1.823 1.530 Fornecedores - Mercadorias não Revenda
2.713
2.402
Imobilizado
226.895
195.912
em andaA Companhia possui uma política de gerenciamento de risco financeiro para
mento
598 2.323
- (2.664)
257
(40)
217 598 assegurar que contas a pagar sejam liquidadas dentro do prazo. Em 31 de
16.242 3.607
- (158) 19.691 (8.058) 11.633 9.904 dezembro de 2020, o prazo médio de pagamento de fornecedores na Profarma
Consolidado
Specialty foi de 57 dias e no Grupo Arp Med foi de 101 dias (51 dias e 80 dias em
31/12/
31/12/ 31 de dezembro de 2019 respectivamente). A exposição do Grupo a riscos de
2018
31/12/2019
2018 liquidez relacionados a contas a pagar, a fornecedores e outras contas a pagar
Depreé divulgada na Nota Explicativa nº 25. 17. Empréstimos:
ciações
Consolidado
Adi- BaiAcumu- Valor Valor Instituições
Indexador
Juros
31/12/2020 31/12/2019
Taxa Custo ções xa Transf. Custo
ladas Líq. Líq. Banco BRB
2,426% a.a.
270
276
Benfeitorias 10% 7.002
40
7.042 (1.949) 5.093 5.755 Banco ABC
CDI
4,5% a.a.
30.059
Móveis e
Selic
3,515% a.a.
5
utensílios
10% 2.075 241
- 2.316
(900) 1.416 1.394 Banco Itaú
1,18% a.a.
10.847
1.130
Veículos
20%
50
50
(50)
- Banco Citibank
41.181
1.406
Hardware
20% 3.342 543
- 3.885 (2.618) 1.267 1.103
Circulante
33.017
1.130
Máquinas e
Não Circulante
8.164
276
equipamentos
10% 2.223 128
- 2.351
(821) 1.530 1.634
Consolidado
Imobilizado
Movimentação dos Empréstimos
em andaEm 31 de dezembro de 2019
1.406
mento
464 134
598
- 598
464
51.133
15.156 1.086
- 16.242 (6.339) 9.904 10.350 Captações
Pagamentos
(11.358)
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2020
41.181
Consolidado
(*) Fair Value Option. Por se tratar de custos de obtenção de recursos financeiros
Depreciação
para aquisição de investimentos e de bens, os juros pagos estão classificados
31/12/2019
31/12/2020
Saldo
Saldo como fluxo de caixa das atividades de financiamento. Os empréstimos que têm
Taxa
Inicial Adições Baixa
Final como finalidade financiar o capital de giro possuem garantias de caução de
Benfeitorias
10%
(1949)
(739)
(2.688) recebíveis e aval da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
Móveis e utensílios
10%
(900) (2092)
(1.109) e BPL Brasil Participações S.A. Nos contratos de empréstimos firmados não
Veículos
20%
(50)
(51) existem cláusulas de condições financeiras a ser cumpridas - covenants. Os
Hardware
20%
(2618)
(484)
(3.102) empréstimos possuem o seguinte cronograma de desembolso:
Máquinas e
Consolidado
equipamentos
10%
(831)
(288)
(1.109)
Ano
31/12/2020
(6.338) (1.720)
(8.058)
2021
33.017
Consolidado
2022
7.888
Depreciação
2023
276
31/12/2018
31/12/2019
41.181
Taxa Saldo Inicial Adições Baixa Saldo Final
Benfeitorias
10%
(1.248)
(701)
(1949) 18. Arrendamento: Substitui as orientações existentes na IAS 17 e determina,
Móveis e utensílios
10%
(680)
(220)
(900) essencialmente, que os arrendatários passem a reconhecer em seu passivo os
Veículos
20%
(50)
(50) pagamentos futuros e em seu ativo o direito de uso de um bem arrendado ou com
Hardware
20%
(2.239)
(379)
(2618) características de arrendamento mercantil. Assim, contratos de arrendamento
financeiro e operacional passam a ter o mesmo tratamento contábil, ficando fora
Máquinas e equipamentos
10%
(589)
(232)
(821) do escopo da norma contratos com características variáveis, de curto prazo ou
(4.806) (1.532)
(6.338) de baixo valor. A norma entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019. A Companhia
adotou o NBC TG 06 (R3) para seus arrendamentos operacionais basicamente
15. Intangível:
das instalações de lojas e centros de distribuição. Para enquadrarmos esses
Consolidado
31/12/
31/12/ contratos na nova norma, a Companhia optou pela adoção da Metodologia Retrospectiva Modificada (simples), que para o reconhecimento inicial, no papel de
2019
31/12/2020
2019
arrendatário, identifica os saldos residuais e através das taxas e prazos definidos
Amortizações Valor Valor traz a valor presente os pagamentos dos arrendamentos e registra os ativos e
AdiAcumu- Líqui- Líqui- passivos de acordo com o que foi estabelecido pela norma contábil, não reapreTaxa Custo ções Baixa Transf. Custo ladas
do
do sentando exercícios anteriores. Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo possuía
um total de 7 contratos (referente a sede administrativa e centros logísticos).
Software 20% 2.920 141
- 7.573 10.634 (2.811) 7.823
527 Em 31 de dezembro de 2019 possuía um total de 6 contratos (referente a sede
administrativa e centros logísticos). Esses foram enquadrados nas mudanças
Software
estabelecidas pelo IFRS 16/NBC TG 06 (R3) Operações de Arrendamento. A
em desenvolvimento 5.329 2.865
- (7.415)
779
779 5.329 taxa de desconto utilizada foi de 6,7516% (com base no IGP-M anual de 2019),
como taxa intrínseca de empréstimos da Companhia. As movimentações no
Mais-valia
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, são como segue: a. Movimentação
da Carteira
de clientes 20% 7.912
- (415)
- 7.497 (7.462)
35
450 do ativo de direito de uso Consolidado
Ágio
- 44.654
- 44.654
- 44.654 44.654
12.842
Outros
84
84
84
84 Saldos em 1º de janeiro de 2019
(2.164)
60.899 3.006 (415)
158 63.648 (10.273) 53.375 51.044 Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
10.678
Consolidado
1.294
31/12/
31/12/ Adições
2018
31/12/2019
2018
Amortização acumulada
(2.229)
AmortiEm 31 de dezembro de 2020
9.743
zações Valor Valor b. Movimentação do passivo de arrendamento Adi- BaiAcumu- Líqui- LíquiConsolidado
Taxa Custo ções xa Custo ladas
do
do Saldos em 1º de janeiro de 2019
12.842
Software
20% 2.815 105
- 2.920 (2.393)
527
636
Juros incorridos
1.064
Software em
(2.564)
desenvolvimento
1.070 4.259
- 5.329
- 5.329 1.070 Pagamentos
11.342
Em 31 de dezembro de 2019
Mais-valia da Carteira
1.293
de clientes
20% 7.912
- 7.912 (7.462)
450
865 Adições
765
Ágio
- 40.335 4.392 (73) 44.654
- 44.654 40.335 Juros incorridos
(2.688)
Outros
84
84
84
84 Pagamentos
10.712
52.216 8.756 (73) 60.899 (9.855) 51.044 42.990 Em 31 de dezembro de 2020
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c. Cronograma do vencimento do passivo por arrendamento Vencimento
2021
2022
2023
2024
2025
2026
19. Impostos e taxas:
Circulante
ICMS
PIS E COFINS
INSS
ISS
Parcelamento - ICMS
Parcelamento - INSS
Outros
Não Circulante
Parcelamento - ICMS

Consolidado
1.556
1.933
2.077
2.110
2.252
784
10.712

31/12/2020 31/12/2019
7.675
187
164
891
8.917

6.968
205
12
134
1.886
77
9.282

1.719
2.717
1.719
2.717
20. Provisão para contingências: A Companhia e suas controladas são parte
em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo
questões tributárias, trabalhistas e aspectos cíveis. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, constituiu provisão em montante
considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso,
como segue:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Tributárias
452
705
Cíveis
49
652
Trabalhistas
4.824
7.221
5.325
8.578
Segue movimentação da provisão:
Consolidado
Tributárias Cíveis Trabalhistas Total
Em 31 de dezembro de 2018
1.113
220
6.288 7.621
Adições
811
671
3.427 4.909
(1.219) (239)
(2.494) (3.952)
Utilizações e Baixas
705
652
7.221 8.578
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
1.112
93
3.140 4.345
(1.366) (696)
(5.536) (7.598)
Utilizações e Baixas
451
49
4.825 5.325
Em 31 de dezembro de 2020
As principais causas trabalhistas provisionadas no consolidado estão pulverizadas e têm origem nas solicitações de horas extras, questões de FGTS e vínculo
empregatício. As principais causas tributárias provisionadas no consolidado têm
origem em diferenças de recolhimento de ICMS, Imposto de Renda e Contribuição Social das controladas, originadas em períodos anteriores a aquisição da
Empresa Íntegra Medical. Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo mantinha outros
processos em andamento, cuja materialização, na avaliação dos consultores
legais, é classificada como perda possível, no valor de R$ 30.845, para os quais
a Administração, suportada pela opinião de seus consultores legais, entende não
ser necessária a constituição de provisão. 21. Imposto de renda e contribuição
social: a) Conciliação da taxa efetiva - A conciliação da despesa calculada pela
aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e
contribuição social, debitada em resultado, é demonstrada como segue: Imposto
de renda e contribuição social: Conciliação da taxa efetiva Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Lucro antes do imposto de
renda e da contribuição social
40.353
31.509
46.392
33.997
Taxa nominal
34,00%
34,00%
34,00%
34,00%
Despesa de imposto de renda
e contribuição social - nominal
(13.720) (10.713) (15.773) (11.559)
Reconciliação da taxa efetiva
13.720
10.713
9.734
9.071
Subvenções governamentais
13.753
8.117
Resultado de Equivalência
Patrimonial
103.720
10.713
112
(458)
Outras adições permanentes
(3.907)
1.412
Ajuste períodos anteriores
Despesa de imposto de renda
e contribuição social - efetiva
(6.039)
(2.488)
Taxa efetiva (*)
0%
0%
13,02%
7,32%
Despesa com imposto de
renda e contribuição social
correntes
(3.250)
238
Receita com imposto de renda
e contribuição social diferidos
(2.789)
(2.726)
Receita (despesa) com
imposto de renda e
contribuição social
correntes e diferidos
(6.039)
(2.488)
A Profarma Specialty S.A. e o Grupo Arp Med optaram pelo regime de tributação do lucro real mensal. Na data-base de 30 de junho de 2017, as empresas
Mirandela e Amarante foram incorporadas pela Arp Med S.A. O ágio iniciou
sua amortização no mês subsequente ao do evento especial de incorporação
(ocorrida em 31 de maio de 2016 e 30 de junho de 2017) à razão de 1/60 para
cada mês do período de apuração, no prazo mínimo de 5 (cinco) anos (art. 7º,
inciso IV, da Lei n° 9.532/1997). b) Composição dos impostos diferidos - O IRPJ
e a CSLL diferidos ativos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros
atribuíveis: • As diferenças temporárias entre a base fiscal de contas do resultado
e seus respectivos registros contábeis em regime de competência; e (ii) prejuízos
fiscais incorridos considerados recuperáveis pela Administração da Companhia.
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Impostos Diferidos
Diferenças Temporárias
(4.982) (1.794) (6.776) (272)
(98) (370)
Prejuízo Fiscal
7.720 2.779 10.499 5.092 1.790 6.882
2.738
985 3.723 4.820 1.692 6.512
Total
Detalhamento dos
Impostos Diferidos
Ativo
2.746
988 3.734 4.932 1.732 6.664
(8)
(3)
(11) (112)
(40) (152)
Passivo
2.738
985 3.723 4.820 1.692 6.512
Ativos/Passivos Diferidos
De acordo com o Pronunciamento CPC nº 32 - Tributos sobre o Lucro, a Companhia fundamenta o registro contábil dos seus créditos fiscais na expectativa de
geração de lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico, elaborado
anualmente nos encerramentos dos exercícios sociais. Caso se apresentem
fatores relevantes que venham a modificar as projeções, estas serão revisadas
durante o exercício social aplicável. No exercício de 2020, a Controlada Arp Med
S.A. realizou impostos diferidos ativos no montante de R$1.857, reduzindo o
ativo não circulante para R$3.424 (R$5.281 em 31 de dezembro de 2019), decorrente de prejuízo fiscal e de diferenças temporárias. No exercício corrente,
a Controlada Profarma Specialty realizou impostos diferidos ativos no montante
de R$932, reduzindo o ativo não circulante para R$299 (R$1.231 em 31 de
dezembro de 2019), decorrente de prejuízo fiscal e de diferenças temporárias.
A Administração da Companhia considera que não há riscos de recuperação de
tais saldos, tendo em vista a projeção de lucros da Companhia.

CNPJ Nº 12.523.984/0001-74
22. Outras contas a pagar:
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Outras Contas a Pagar - Funcionários
1.437
1.256
Outras Contas a Pagar
2.079
1.002
Adiantamento de Clientes
1.927
880
5.443
3.138
Não Circulante
Adiantamento de Clientes
222
843
222
843
23. Patrimônio líquido: Capital social - O capital social integralizado é de
R$280.999 em 31 de dezembro de 2020 (R$280.999 em 31 de dezembro de
2019), dividido em 304.665.442 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal. Segue a posição acionária referente ao capital subscrito e
integralizado em 31 de dezembro de 2020 e 2019:
Posição em 31/12/2020 Posição em 31/12/2019
(Em unidades de ações) (Em unidades de ações)
Posição Acionária
Posição Acionária
Cannes
Consolidada
Consolidada
Ações
Ações
Ações
Ações
Ordinárias Ordinárias Ordinárias Ordinárias
Acionista
Quantidade
%
Quantidade
%
Profarma Distribuidora
de Produtos
Farmacêuticos S.A.
30.771.208
10,1% 30.771.208
10,1%
BPL Brasil
Participações Ltda.
273.894.214
89,9% 273.894.214
89,9%
Total
304.665.422
100,0% 304.665.422
100,0%
Ágio em transações de capital - A constituição do ágio consiste nos pagamentos na aquisição de participação adicional das controladas indiretas Profarma
Specialty (R$6.048) e Arp Med S.A. (R$6.119). Reserva Legal - Como forma de
assegurar a integridade do capital social, a Lei 6.404/76, art. 193, determina que
as companhias devem constituir uma “reserva legal” que corresponda a 5% do
valor do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social. A Companhia realizou a constituição da reserva legal no valor de R$ 1.884. Reserva de
incentivos fiscal - Conforme parágrafo 4º do artigo 30 da lei 12.973/14, aditada
após a promulgação da Lei Complementar 160/2017 em 07 de agosto de 2017,
os incentivos fiscais concedidos pelos Estados ou pelo Distrito Federal passaram
a ser considerados subvenções para investimentos, dedutíveis para o cálculo de
imposto de renda e contribuição social. Deste modo, a Companhia registrou um
saldo de R$ 35.798 referente a reserva de incentivos fiscais no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020. Dividendos - O Estatuto social determina
um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado na forma da
Lei 6.404/76, mas em virtude da destinação do resultado do exercício social
para constituição da reserva legal e de incentivos fiscais não houve proposição
de distribuição de dividendos. 24. Receita operacional:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional bruta
Venda de produtos
1.537.798 1.343.155
Impostos e outras deduções
(186.768) (163.223)
Receita operacional líquida
1.351.030 1.179.932
25. Custo dos produtos e serviços vendidos:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Custos
Custos Medicamentos
(1.230.246) (1.061.464)
Custos Bonificação/Ressarcimento (Verbas)
51.226
26.351
Custos Funcionários
(7.757)
(8.323)
Custos Perfumaria e Consumo
(8.119)
(3.998)
Outros Custos
(190)
(711)
Receita operacional líquida
(1.195.086) (1.048.145)
26. Resultado financeiro:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Despesas financeiras
Juros
(3.171)
(1.179)
Resultado de SWAP Ajuste Mercado
(759)
IOF
(313)
(95)
Outros
(1.559)
(1.553)
Total Despesas financeiras
(5.043)
(3.586)
Receitas financeiras
Juros
1.513
880
Atualizações monetárias ativas
18
32
Total Receitas financeiras
1.531
912
Resultado financeiro
(3.512)
(2.674)
27. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: A Companhia e suas
controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles
internos visando a assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação
de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma
análise periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir
(câmbio, taxa de juros etc.), a qual é aprovada pelo Conselho de Administração.
O controle consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas
versus as condições vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não
efetuam aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco. Os resultados obtidos com essas operações estão condizentes
com as políticas definidas pela Administração da Companhia. Os valores de
realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado, estimativas
e metodologias apropriadas. Entretanto, foram aplicados julgamentos e interpretações para produzir o valor de realização mais adequado. Os montantes
estimados a partir desta metodologia não necessariamente podem ser realizados
no mercado. A Administração efetua o acompanhamento desses instrumentos,
que são realizados através de monitoramento sistemático, visando a assegurar
liquidez, rentabilidade e segurança. 27.1. Valor justo versus valor contábil:
A Administração entende que ativos e passivos financeiros não demonstrados
nesta nota estão com o valor contábil com uma apresentação razoável do valor
justo. Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
Valor
Valor
contá- Valor contá- Valor Níbil
justo
bil
justo vel
Ativos mensurados pelo valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
9.078 9.078 10.064 10.064 2
Ativos mensurados pelo custo
amortizado
Contas a Receber
265.477 265.477 229.652 229.652 2
Passivos mensurados pelo custo
amortizado
Empréstimos
41.181 41.181 1.046 1.046 2
Fornecedores
226.895 226.895 195.912 195.912 2
As tabelas acima apresentam ainda a hierarquia do valor justo de acordo com
o método de avaliação utilizado pela Companhia. Os diferentes níveis foram
definidos como a seguir: • Nível 1 - Dados provenientes de mercado ativo (preço
cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente inclusive na
data da mensuração do valor justo. • Nível 2 - Dados diferentes dos provenientes
de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de
modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3 Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis
de mercado. 27.2. Valorização dos instrumentos financeiros - Valor justo: a)
Aplicações financeiras - Classificadas como ativos financeiros, mensuradas ao

seu valor justo através do resultado. As taxas de juros que remuneram os equivalentes de caixa da Companhia, no encerramento do exercício, se aproximam
das taxas de mercado para operações de natureza, prazo e risco semelhantes,
de forma que os saldos contábeis dos equivalentes de caixa são similares aos
de mercado. b) Empréstimos - Os empréstimos contratados em moeda nacional
são classificados como passivos financeiros reconhecidos através do custo
amortizado. As variações entre as taxas de juros de empréstimos contratados e
as taxas de mercado para instrumentos de natureza, prazo e riscos semelhantes
fazem com que o valor contábil dos empréstimos seja diferente do seu valor
de mercado. Os empréstimos em moeda estrangeira são classificados como
passivos financeiros e reconhecidos pelo valor justo de mercado, utilizando as
metodologias Hedge Accounting e Fair Value Option. 27.3. Gerenciamento de
risco: a) Risco de crédito - As políticas de vendas e concessão de crédito do
Grupo estão sob rigorosas diretrizes de crédito da Administração, que consiste
no constante monitoramento dos saldos e operações dos clientes, considerando a pontualidade de pagamento e pulverização de risco, buscando minimizar
eventuais prejuízos decorrentes da inadimplência.
Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Caixa e equivalentes de caixa
6
9.078
10.064
Contas a receber
7
265.477
229.652
Provisão para perda devedores duvidosos
7
(7.142)
(6.161)
Outros ativos
10
34.665
19.737
Provisão para perda - Verbas
(832)
(1.259)
301.246
256.025
b) Risco de liquidez - A política geral do Grupo é manter níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir com as obrigações presentes e futuras
e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem. A Administração
julga que a Companhia apresenta um adequado balanceamento entre os vencimentos de seus ativos e passivos, além de uma geração de caixa, no conceito
EBITDA, satisfatória. Segue posição dos passivos financeiros por vencimento:
Consolidado
Fluxo de 06 me01 a 02 a
Valor Caixa Con- ses ou 06 a 12 02
05
31/12/2020
Contábil
tratual
menos meses anos anos
Passivos financeiros não derivativos:
Empréstimos
41.181
- 16.509 16.509 7.887 276
Fornecedores
226.895
- 226.895
Consolidado
Fluxo de 06 me01 a 02 a
Valor Caixa Con- ses ou 06 a 12 02
05
31/12/2019
Contábil
tratual
menos meses anos anos
Passivos financeiros não derivativos:
Empréstimos
276
276
- 276
Fornecedores
195.912
- 195.199
713
c) Risco de mercado - Risco da taxa de juros - Este risco deriva do impacto das
oscilações nas taxas de juros não só sobre a despesa financeira associada aos
empréstimos, como também sobre as receitas financeiras, oriundas de suas
aplicações financeiras. Esse risco surge da possibilidade de existirem flutuações relevantes do CDI. A Companhia tem como indexador financeiro de suas
operações a variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia não
possuía dívida bruta indexada ao CDI somada a posição assumida nos swaps
contratados. A Companhia considera o risco de variações da taxa CDI como
fator de risco de mercado relevante. Segue quadro considerando o impacto
negativo no resultado, antes dos impostos, gerado pela dívida indexada ao CDI
em aberto em 31 de dezembro de 2020:
Consolidado
Cenário I Cenário
Base de Cenário Deteriora- DeterioraOperação
Cálculo Provável ção 25% ção 50%
Aplicações indexadas ao CDI
10.001
10.001
9.795
9.863
Empréstimos indexados ao CDI
41.181
41.181
51.476
61.772
Empréstimos em moeda
estrangeira - indexados ao CDI
Rendimento de Juros s/ Dívida líquida indexadas em CDI
51.182
51.182
61.271
71.635
Taxa anual realizada do CDI
em 2020
2,75%
2,06%
1,38%
Consolidado
Cenário I Cenário I
Base de Cenário Deteriora- DeterioraOperação
Cálculo Provável ção 25% ção 50%
Aplicações indexadas ao CDI
10.064
10.663
9.614
9.314
Empréstimos indexados ao CDI
Empréstimos em moeda
estrangeira - indexados ao CDI
Rendimento de Juros s/ Dívida líquida indexadas em CDI
10.064
10.663
9.614
9.314
Taxa anual realizada do CDI
em 2019
5,96%
4,47%
2,98%
d) Risco de taxa de câmbio - A Companhia considera exposição à variação do
Dólar um risco de mercado relevante. Entretanto em 2020 e 2019 a Companhia
não praticou tal modalidade visto a volatilidade da moeda dólar no período e quitou
tal dívida junto a instituição financeira citada. e) Risco de capital - O Grupo gerencia seu capital com o intuito de garantir que suas empresas continuem operando
de forma a proporcionar o máximo de retorno aos seus acionistas por meio da
otimização de sua estrutura de capital. A estrutura de capital do Grupo consiste
na captação de recursos por meio de novos empréstimos (Nota Explicativa nº
17), caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo, pagamentos
de dividendos, reservas e lucros acumulados. 28. Despesas operacionais:
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019
Despesas com pessoal
(56.241)
(54.592)
Despesas com fretes
(18.894)
(14.631)
Despesas com terceiros
(15.955)
(13.697)
Despesas com manutenção
(5.077)
(4.804)
Despesas com materiais
(4.018)
(3.112)
Despesas com propaganda e publicidades
(244)
(350)
Despesas depreciação e amortização
(2.482)
(2.094)
Outras despesas operacionais
(311)
(917)
Total das despesas operacionais
(103.222)
(94.197)
Despesas gerais e administrativas
(61.841)
(57.812)
Despesas com vendas e logística
(41.381)
(36.385)
(103.222)
(94.197)
29. Cobertura de seguros: A Companhia e suas controladas adotam a política
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
Limite máximo
Itens cobertos
Tipo de cobertura de indenização
Instalações, equipamentos e
Incêndio/Raio/
estoques
Explosão
325.214
Lucros cessantes (despesas fixas,
perda de lucro líquido)
Lucros Cessantes
112.500
437.714
30. Avais, fianças e garantias: O Grupo possui, em 31 de dezembro de 2020,
seguro-garantia com a Austral Seguradora e Swiss Re Corporate Solutions Brasil
Seguros S.A., no montante de R$31.853, quanto a autos de execução fiscal e
processos de natureza trabalhista visando à garantia do juízo. 31. Eventos subsequentes: (a) Em 13 de janeiro de 2021 a Arpmed S.A. inaugurou uma nova
filial de Farmácia de Especialidades na cidade de Curitiba, no estado do Paraná.
Composição da Diretoria:
Diretor Presidente: Vilson Schvartzman; Diretor Financeiro: Cristina Procopio
Gomes de Souza. Contador: Heberlet Gibim Leoterio -CRC-SP233311/O-4

3021 PARTICIPAÇÕES S.A.
Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Atendendo às determinações
legais estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às DFs. relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/20.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Notas
2020
2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
(3.a)
5
2
297
Créditos com partes relacionadas
(3.b)
5
299
Não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas
(3.b)
18.667
5.558
18.667
5.558
Investimentos
(3.c/4)
286
335
18.953
5.893
Total do ativo
18.958
6.192
Notas
2020
2019
Passivo
Circulante
Débitos com partes relacionadas
(3.b)
12.816
12.816
Não circulante
Débitos com partes relacionadas
(3.b)
2.355
2.355
Patrimônio líquido
(5)
Capital social
6.265
3.910
Prejuízos acumulados
(123)
(73)
6.142
3.837
Total do passivo
18.958
6.192
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social a
participação em outras sociedades, como acionista e/ou quotista. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As DFs. foram elaboradas e estão
sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as
quais incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo
CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Em 2020 e 2019, a Cia. não
apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstração. As DFs. são apresentadas em Real, que é a
moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$
000), exceto quando indicado de outra forma. Em 09/04/21, a Diretoria da Cia.
autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/20. 3. Resumo
das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um

CNPJ: 12.139.983/0001-20
Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 2019
(Em MR$, exceto o prejuízo por ação)
Receitas (despesas) operacionais
Notas
2020
2019
Gerais e administrativas
(2)
(1)
(48)
(65)
Resultado de equivalência patrimonial
(3.c/4)
Prejuízo do exercício
(50)
(66)
Quantidade de ações
6.265
3.910
Prejuízo por ação
(0,008) (0,017)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Capital
Prejuízos Patrimônio
social acumulados
líquido
Saldos em 01/01/19
182
(7)
175
Aumento de capital social
3.728
3.728
Prejuízo do exercício
(66)
(66)
Saldos em 31/12/19
3.910
(73)
3.837
Aumento de capital social
2.355
2.355
Prejuízo do exercício
(50)
(50)
Saldos em 31/12/20
6.265
(123)
6.142
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de
mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender
a compromissos de caixa de curto prazo. b. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transações com partes relacionadas são realizadas em
condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de
vencimento para essas transações. c. Investimentos: Os investimentos em
sociedades coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, a participação da Cia., no aumento ou
na diminuição do patrimônio líquido das coligadas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios
anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As DFs.
das sociedades coligadas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas
contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. 4. Investimentos
Empresas
Participações 2020 2019
LQ292 Empreendimento Imobiliário Ltda.
90,00%
110
158
PL 61 Empreendimento Imobiliário Ltda.
70,00%
176
183
286
341
5. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social da Cia. em
31/12/20, subscrito e integralizado, é de R$ 6.264.692,00 (R$ 3.909.500,00
em 31/12/19), dividido em 6.264.693 ações (3.909.500 em 31/12/19) ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 6. Instrumentos financeiros:

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
2020 2019
Prejuízo do exercício
(50)
(66)
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
48
65
Equivalência patrimonial
48
65
Variações nos ativos e passivos operacionais
(2.351) (3.728)
Créditos com partes relacionadas
(12.812) (5.558)
Débitos com partes relacionadas
10.461 1.830
(2.353) (3.729)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos
1
(1)
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades de
investimentos
1
(1)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social
2.355 3.728
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamentos
2.355 3.728
3
(2)
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa
Demonstração da redução (aumento) no caixa e equivalentes
de caixa:
No início do exercício
2
4
No fim do exercício
5
2
3
(2)
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa
Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais
em 31/12/20 e 2019, por valores compatíveis com os praticados pelo mercado
nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas
versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da
Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de
riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos
limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente
para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 7.
Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base
da presente Demonstração Financeira e a data de divulgação das mesmas e
não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais
das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contador - Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
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Lago Azul Transmissão S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1. Mensagem da Administração: A Lago Azul Transmissão S.A., sociedade de
economia mista, apresenta o Relatório de Administração relativo ao exercício de
2020, contemplando além de seu perfil de negócios e investimentos, os principais
destaques setoriais, financeiros e operacionais. O ano de 2020 exigiu da sociedade
e das companhias em geral medidas para o enfrentamento da Pandemia Covid-19.
Neste aspecto, a Lago Azul Transmissão adotou medidas orientadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Governos dos Estados do Rio de Janeiro e
de Goiás, de forma a priorizar a qualidade na operação e manutenção dos ativos
sob concessão da Companhia, preservando a saúde dos colaboradores e demais
stakeholders. Em atendimento à Lei 13.303/2016 foram elaborados e aprovados
em âmbito de Conselho de Administração o Planejamento Estratégico (2021-2025)
e o Plano de Negócios (2021), cujas principais diretrizes permeiam a qualidade na
prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica e a sustentabilidade
econômico-financeira. Destaca-se o bom desempenho da Linha de Transmissão
Barro Alto-Itapaci (C2), especificamente em termos de disponibilidade, haja vista
sua disponibilidade de 100% no ano de 2020. Ao tempo que se preza por boas
práticas de gestão, busca-se a maximização de resultado para a companhia e
rentabilização do investimento para os acionistas. Neste sentido, no ano de 2020
foi distribuído todo o lucro gerado no ano de 2019, bem como todo o saldo disponível na reserva de retenção de lucros, sem que isso comprometesse a liquidez da
empresa. Após a anuência da ANEEL e aprovação de alteração do Estatuto pelos
Acionistas, a Companhia passa a atender as exigências relativas aos mecanismos
de governança estabelecidos na Lei 13.303/2016 e Decreto Estadual 9.402/2019.
Em síntese, ficaram mantidos os Conselhos Fiscal e de Administração, sendo este
último também responsável pelas funções do Comitê de Auditoria. Através do suporte das acionistas e/ou atendimento aos órgãos de controle, serão atendidas as
funções do Comitê de Elegibilidade. Para 2021, mantém-se a expectativa de bons
desempenhos operacional e financeiro, mesmo diante do quadro econômico e da
crise sanitária. Ressalta-se que as acionistas, CELG GT e FURNAS, via Eletrobrás,
divulgaram informações sobre interesse dos acionistas em suas desestatizações.
Antonio Dirceu Guimarães Machado - Diretor-Presidente e Diretor de Engenharia
e Operação. Joicymar Oliveira Lopes Vieira - Diretora Administrativa e Financeira.
2. Perfil e Negócio da Lago Azul: A Lago Azul atua no segmento de transmissão
de energia elétrica com o propósito específico de operar e manter as instalações de
transmissão decorrentes do Contrato de Concessão – ANEEL 03/2014, cujo objeto
contempla a implantação, operação e manutenção do segundo circuito da Linha
de Transmissão de Barro Alto a Itapaci (em 230kV), que possui aproximadamente
69km, respectivas entradas de linha, barramentos e demais instalações vinculadas.
A Lago Azul, sociedade de economia mista, possui como acionistas a CELG-GT
(50,1%) e FURNAS (49,9%) e está submetida aos normativos sobre governança
preconizados na Lei 13.303/2016. Apresenta-se abaixo a estrutura societária e
organograma da Companhia:

A Lei nº 13.303/2016 estabelece uma série de mecanismos de transparência e
governança, tais como regras para divulgação de informações, práticas e gestão
de riscos, códigos de condutas, formas de fiscalização pelo Estado e Sociedade,
constituição e funcionamento de Conselhos, assim como requisitos mínimos para
nomeação de dirigentes. A Lago Azul, teve aprovado e implantado as alterações
em seu Estatuto Social com vistas ao cumprimento da Lei. A diretoria executiva
da empresa teve a sua composição alterada, reduzindo-se de cinco diretorias
(Presidência, Técnica, Administrativa, Financeira e de Fundiário e Meio Ambiente)
para três (Presidência, Administrativa/Financeira e de Engenharia e Operação). A
Diretoria Administrativa e Financeira incorpora também as atividades relacionadas
às questões fundiárias e a Diretoria de Engenharia e Operação incorpora, além das
Balanço patrimonial - Em 31/12/2020 e de 2019 (Em MR$)
Notas 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
(Reapre- (Reapresentado) sentado)
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
4
3.363
5.970
5.389
Concessionárias e permissionárias
446
397
434
Impostos a recuperar
5
124
153
53
Ativos de contrato
6
3.854
3.048
3.048
Outros ativos circulantes
19
350
337
Total do ativo circulante
7.806
9.918
9.261
NÃO CIRCULANTE
Ativos de contrato
6
43.442
42.891
42.268
Imobilizado líquido
4
7
10
Total do ativo não circulante
43.446
42.898
42.278
TOTAL DO ATIVO
51.252
52.816
51.539
PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
7
1.283
1.891
2.537
Salários e encargos
106
59
75
Obrigações fiscais
109
99
84
Dividendos a pagar
9.c
2.964
2.468
3.033
Encargos setoriais
86
66
46
Outros passivos circulantes
28
436
1
Total do passivo circulante
4.576
5.019
5.776
NÃO CIRCULANTE
Impostos diferidos
8
1.712
1.428
1.335
Total do passivo não circulante
1.712
1.428
1.335
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
9
Capital social
35.156
35.156
35.156
Reserva legal
916
743
615
Reserva de retenção de lucros
8.892
10.470
8.657
Total do patrimônio líquido
44.964
46.369
44.428
TOTAL DO PASSIVO E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
51.252
52.816
51.539
Demonstração dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e de 2019 (Em MR$)
31/12/2019
(Reapre31/12/2020 sentado)
Lucro líquido do exercício
3.459
2.546
Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes do exercício
3.459
2.546
Notas explicativas às demonstrações financeiras - Em 31/12/2020 (Em MR$)
1 Informações gerais: A Lago Azul Transmissão S.A.(Companhia), sociedade
privada de capital fechado, foi constituída em 09de dezembro de 2013 e está
estabelecida na Rua Voluntários da Pátria, 113 - pavimento 6, bairro Botafogo,
Cidade do Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Específico e tem por objeto social a exploração de concessões de Serviços Públicos
de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação e exploração de
instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à
transmissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). A Companhia assinou o Contrato de Concessão nº 03/2014 da
ANEEL, com prazo estimado de entrada em operação em 30 meses a partir da
data da assinatura com o prazo de concessão de 30 anos. 1.1 Da concessão
- A Companhia foi constituída a partir do Consórcio Lago Azul, vencedor do Lote
D do Leilão de Transmissão nº 07/2013, realizado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) em 14 de novembro de 2013. O Lote Dé composto
pela seguinte instalação, no Estado de Goiás: - LT 230 kV Barro Alto - Itapaci,
C2 (69 km). As instalações de transmissão são compostas pela: • Linha de
Transmissão Barro Alto - Itapaci, em 230 kV, circuito simples, segundo circuito,
com extensão aproximada de 69 km, com origem na Subestação Barro Alto e
término na Subestação Itapaci. • Com entradas de linhas, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição,
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e
apoio. Em 19 de setembro de 2016, a Companhia entrou em operação passando a receber a RAP integralmente. A Receita Anual Permitida (RAP) foi determinada em R$ 3.050 (Três milhões e cinquenta mil reais), valor histórico, e será
corrigida anualmente, com base na variação do IPCA, no mês de julho de cada
ano, e passará por revisão tarifária a cada cinco anos, nos termos do contrato
de concessão. A Receita Anual Permitida (RAP) para o ciclo de julho de 2020 a
junho de 2021, é de R$ 4.355(Quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil
reais). 2 Elaboração e apresentação das principais práticas contábeis: As
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2020, foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia
adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC,
que estão em vigor em 31 de dezembro de 2020. As demonstrações financeiras
foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor. As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na
preparação dessas demonstrações financeira foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos
financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, recuperabilidade dos impostos diferidos, análise do risco de crédito para determinação
da provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos
para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras,
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras da Companhia apresentam informações comparativas ao exercício
anterior e foram autorizadas pela Administração em 09de março de 2021. a)
Moeda funcional - As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais,
que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. Todos os saldos
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de
outra forma. b) Base de preparação e mensuração - As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos na data do fechamento do balanço, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O
custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas
em troca de ativos. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação
destas demonstrações financeiras foram adotadas de modo consistente com
as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
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atividades técnicas, as relativas a Meio Ambiente. As atividades da Presidência são
exercidas alternadamente por um dos diretores. Dado o objeto social específico da
Companhia (operar e manter a LT Barro Alto – Itapaci – C2), observando os referenciais estratégicos das Acionistas CELG GT e FURNAS, a missão da Lago Azul
é “Atuar com excelência no setor de transmissão de forma sustentável”. Cunhadas
todas ações em valores como “Transparência, Ética, Eficiência e Respeito ao Meio
Ambiente, às Pessoas e às Leis”, espera ser, “dentre as menores concessionárias de
transmissão nacional, a de melhor nível de desempenho operacional”, sendo essa,
portanto, a missão da empresa até 2025. 3. Investimentos: A Lago Azul realizou
seus principais investimentos durante a fase de implantação do empreendimento.
A SPE reconhece ainda alguns passivos de investimento, em fase de negociação
com fornecedores, no valor atualizado de R$ 407 mil. Em termos de Investimentos
futuros, resta ainda a aquisição de bens para compor a reserva de sobressalentes,
cujo valor estimado monta R$ 1,85 milhão. 4. Cenário Econômico e Setorial: O
ano de 2020 certamente será pautado ao longo de muitos anos. Isso porque a
propagação de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), inicialmente identificado em
Wuhan na China e, em razão do seu elevado nível de transmissão, se alastrou em
proporções mundiais, alterando não somente as bases econômicas do Brasil e
do Mundo, mas também a forma de viver e relacionar das pessoas. Para conter o
novo coronavírus as recomendações da Organização Mundial da Saúde e Equipes
Médicas, centravam principalmente no distanciamento social, uso de máscaras,
álcool e higienização constante das mãos. No decorrer de 2020 foram sendo desenvolvidas medidas paliativas de tratamento e desenvolvidas diversas pesquisas
para a identificação de vacinas que pudessem deter a disseminação. As primeiras
aprovações de vacinas ocorreram quase simultaneamente em diversos países, ao
final de 2020, tendo alguns países desenvolvidos iniciado o processo de vacinação
no mesmo ano, o que viria a ocorrer no Brasil apenas em janeiro do ano seguinte
após diversos conflitos, de ordem política. Fato é que, não somente em termos de
saúde e política, registramos um ano atípico no Brasil, mas também por causa deles,
fatores macroeconômicos foram fortemente impactados. Conforme expectativa do
mercado (Boletim Focus de 03.01.2020), esperava-se um crescimento do PIB de
2,30%. Porém, a redução da atividade industrial, altamente afetada pela pandemia,
registrando variação negativa de -4,5% e também a redução da atividade varejista
em 69% (caindo de 3,9% para 1,2%), provocaram uma forte queda do PIB brasileiro,
cujo crescimento negativo foi de -4,1% no ano de 2020, reflexo da variação negativa
do PIB da Indústria (-3,5%) e de Serviços (-4,5%), aliviado pelo crescimento do PIB
da Agropecuária (2,0%). Há que se ressaltar que o PIB brasileiro no ano de 2020 foi
melhor do que as projeções realizadas pelo mercado no decorrer do próprio ano.
Por exemplo, o Boletim Focus de 26.06.2020, projetava um crescimento de -6,54%.
Em termos mundiais, espera-se a confirmação de redução do PIB da ordem de
-2,5% no ano 2020, enquanto na América Latina a redução esperada para o ano
é da ordem de -4,5%, ainda menores que as expectativas da Europa e Estados
Unidos, -7,3% e -5,3%, respectivamente. A situação fiscal, aliada à política de
câmbio contribuíram para a desvalorização do Real, de forma que a taxa de câmbio
R$/U$ ao final de 2020 chegou a R$ 5,20, o que, aliado a um aumento de preços
de diversos itens, como alimentos, combustíveis e saúde, acabou por impactar a
inflação nacional. O IGP-M registrou alta de 23,1%, enquanto o IPCA, que estava
relativamente comportado até o terceiro trimestre, teve uma aceleração no quarto
trimestre e, encerrou o ano com 4,5%. Diferentemente do histórico nacional, a taxa
de juros Selic real, finalizou o ano negativa, já que a taxa efetiva foi de 1,9%, bem
inferior à inflação, o que ao menos após a implantação do Real, trata-se de fato
inédito. Ressalta-se, porém, que tão baixa taxa não foi insuficiente para impactar a
atividade econômica, de forma que se observou, além da redução da massa salarial
(-3%), um aumento do desemprego para uma taxa média de 13,2%, e redução de
empregados ativos de -7%. Fato é que, para além do cenário econômico, o setor
elétrico também precisou adotar uma série de medidas para fazer frente à situação
então imposta. Assim, considerando uma expectativa de frustração da demanda
de energia, houve suspensão de leilões de energia, criação de conta-covid que,
além de diversos mecanismos, contou com uma captação de recursos para o
segmento de distribuição, de forma que o aumento da inadimplência e redução
de demanda, altamente impactante neste último elo da cadeia, responsável por
diversos compromissos com os demais agentes, não implicasse prejuízos em
cascata, além de revisão dos incentivos setoriais e redirecionamento de recursos de
P&D para mitigação dos prejuízos. Especificamente no segmento de transmissão,
houve praticamente uma revisão do diferimento da Parcela de Ajuste, o que não
impactou de forma relevante nos recebíveis da Lago Azul Transmissão. Ressaltase que houve um monitoramento mais efetivo em relação à inadimplência, mas
felizmente, as medidas implementadas de forma conjuntural, mitigaram impactos
e não registramos variação relevante na inadimplência. Algumas das pautas da
LAZ em termos regulatórios, para os próximos anos, tangencia o cumprimento dos
Demonstração dos resultados - Em 31/12/2020 e de 2019 (Em MR$)
31/12/2019
(ReapreNotas 31/12/2020 sentado)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
10
5.351
4.442
Despesas de operação e manutenção
(463)
(609)
Gastos Operacionais
(230)
(366)
LUCRO BRUTO
4.658
3.467
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
(824)
(678)
Materiais
(2)
Serviços de terceiros
(184)
(229)
Tributos
(69)
(12)
Arrendamentos e aluguéis
(32)
(30)
Depreciação
(2)
(3)
Outras receitas e despesas
14
Total
(1.097)
(954)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E
DESPESAS FINANCEIRAS
3.561
2.513
Receitas financeiras
136
375
Despesas financeiras
(56)
(7)
RESULTADO FINANCEIRO
11
80
368
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
3.641
2.881
Imposto de renda e contribuição social corrente
(168)
(243)
Imposto de renda e contribuição social diferida
(14)
(92)
Total
(182)
(335)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3.459
2.546
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31/12/2020 e de 2019 (Em MR$)
RESERVAS DE LUCROS
Lucros/
Ca- Re- Reten- Prejuízos
pital serva ção de acumulasocial Legal lucros
dos
Total
Saldos em 01/01/2019
(apresentado)
35.156 223 3.066
- 38.445
Ajuste do Ativo de contrato em
01/01/2019
7.845 7.845
Reserva legal
- 392
(392)
Dividendos mínimos obrigatórios
(1.863) (1.863)
Ajuste das reservas de lucros em
01/01/2019
- 5.590
(5.590)
Saldos em 01/01/2019
(reapresentado)
35.156 615 8.656
- 44.427
Lucro líquido do exercício
2.546 2.546
Constituição da reserva Legal
- 127
(127)
Dividendos mínimos obrigatórios
(605) (605)
Reserva de retenção de lucro
- 1.814
(1.814)
Saldos em 31/12/2019
(reapresentado)
35.156 742 10.470
- 46.368
Distribuição de dividendos
- (4.043)
- (4.043)
Lucro líquido do exercício
3.459 3.459
Constituição da reserva Legal
- 174
(174)
Dividendos mínimos obrigatórios
(820) (820)
Reserva de retenção de lucro
- 2.465
(2.465)
Saldos em 31/12/2020
35.156 916 8.892
- 44.964
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
e estão descritas a seguir: 2.1 Apuração do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. 2.2
Receita operacional - A receita é reconhecida na extensão em que for provável
que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa
ser mensurada de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e
encargos sobre vendas. 2.2.1 Receita de concessão - a) Receita de operação
e manutenção - As receitas oriundas dos serviços de Operação Manutenção
(“O&M”) são determinadas com base nos termos do contrato de concessão
destinados para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear
a cada ciclo anual durante o prazo da concessão e sujeito à revisão tarifária. b)
Receita de remuneração dos ativos de concessão - A receita financeira de
concessão corresponde à remuneração pela taxa de desconto, que corresponde à taxa interna de retorno do projeto, do fluxo incondicional de recursos estabelecido pelo poder concedente através da receita anual permitida (RAP). 2.2.2
Receita de juros - A receita de juros é reconhecida quando for provável que os
benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida
pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta
exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro indenizável em relação ao valor contábil líquido inicial
deste ativo. 2.3 Instrumentos financeiros - Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte
das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos,
são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no
caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo
por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado
do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de
acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e
passivos financeiros. (a) Ativos financeiros não derivativos - Os principais
ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber de clientes e ativo financeiro indenizável. (b) Passivos
financeiros não derivativos - Os principais passivos financeiros reconhecidos
pela Companhia são: fornecedores e demais contas a pagar. Estes passivos
financeiros não são usualmente negociados antes do vencimento. Após reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa
efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, quando
aplicáveis, são reconhecidos no resultado, quando incorridos. (c) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros - Um ativo financeiro (ou, quando for
o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do
ativo expirarem. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes,
ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa
substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores

novos requisitos de monitoramento dos ativos por georreferenciamento, além do
Plano Mínimo de Manutenção. 5. Desempenho Operacional: A Lago Azul tem
como um de seus objetivos estratégicos o bom desempenho na prestação dos
serviços de transmissão de energia elétrica com a maximização da disponibilização
de suas instalações ao SIN. Como demostrado no gráfico abaixo a disponibilidade
em 2020 foi de 100%:

6. Desempenho Econômico Financeiro: Em dezembro de 2020 houve o esperado
pronunciamento da CVM quanto ao CPC 47, que trata da Receita de Contrato com
Cliente – Ativo de Contrato, através do Ofício Circular CVM/SNC/SEP n. 04/2020, o
que, na Lago Azul, ensejou revisão do cálculo do Ativo de Contrato considerando os
parâmetros então indicados, passando as bases de partida do cálculo da referida
rubrica a fundamentarem-se nas premissas estabelecidas no Plano de Negócios
original (base da oferta da RAP do Leilão). Ademais, em atendimento aos novos
marcos, houve segregação da taxa de remuneração de operação e manutenção
e a taxa de construção. No caso, adotou-se a mesma taxa, face à remuneração
prevista no leilão, ante à NTN-B utilizada quando da implementação do CPC - 47,
além de outras variáveis como capex e riscos, como o de Parcela Variável (PV) que
passaram a ser os previstos em leilão. O efeito de revisões tarifárias passou a ser
reconhecido integralmente no resultado do exercício em que ocorrer, e não mais
diluído até o fim do contrato como anteriormente. A empresa passou por revisão
tarifária no exercício de 2017. A alteração no Cálculo do Ativo de Contrato impactou
significativamente a conta Ativo de Contrato, chegando a um aumento de 25%. Ou
seja, o valor total do referido ativo no encerramento do exercício de 2019 era de R$
36,7 milhões, e o valor reapresentado para o mesmo exercício foi de 45,9 milhões,
uma variação de mais de R$ 9 milhões. Em razão do cálculo do Ativo de Contrato,
houve revisão de valores, também reapresentados em 2019 como nas contas de
“Impostos a Recuperar”, “Outros Ativos Circulantes”, “Dividendos a Pagar”, “Reserva
Legal” e “Reserva de Retenção de Lucros”. Em linhas gerais, a empresa continua
com bom desempenho econômico Financeiro, registrando Lucro Líquido em 2020
da ordem de R$ 3.459, frente a R$ 2.546 (2019 Reapresentado). Isso decorre principalmente do aumento das Receitas Operacionais Líquidas, da ordem de 20,46%,
na medida que saltou de R$ 4,4 milhões em 2019 (Revisado) para R$ 5,3 milhões
em 2020. Em termos operacionais, verifica-se uma ligeira redução nos custos
relativos a operação e manutenção e demais despesas operacionais, passando
de R$ 1.563 (mil) em 2019 (Reapresentado) para R$ 1.560 (mil) em 2020. Já em
termos de resultado financeiro, houve uma redução significativa. Passou de R$ 368
mil (2019) para R$ 80 mil (2020), o que decorreu essencialmente de três fatores: (i.)
redução da aplicação financeira, em razão da distribuição de dividendos de toda a
reserva de lucros então existente (R$ 4,37 milhões em 2020, ante R$ 1,17 milhões
em 2019); (ii.) Redução da Taxa de Juros Selic, impactando diretamente no CDI,
indexador das aplicações da companhia; e (iii.) Apropriação da correção monetária
dos valores de PIS/COFINS incorporados indevidamente à RAP de janeiro/2017 a
agosto/2019 e devolvidos a partir de 2020. Em linhas gerais, a companhia continua
sem endividamento, com crescimento regular da receita, sofrendo impactos de
alterações de critérios contábeis, com os dispêndios operacionais equilibrados
e resultado financeiro compatível com o mercado. Segue síntese dos principais
números da LAGO AZUL:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ROL (R$ Mil)
2.096 15.853 18.541 9.307 6.905 4.442 5.351
EBITDA (R$ Mil)
-374
245 2.850 3.827 5.447 2.516 5.563
Lucro Líquido (R$ Mil) -284
459 2.098 3.934 5.381 2.546 3.459
Margem Líquida
-13,5% 2,9% 11,3% 42,3% 77,9% 57,3% 64,6%
Endividamento (R$ Mil)
0
0
0
0
0
0
0
Antonio Dirceu Guimarães Machado
Diretor-Presidente e Diretor de Engenharia e Operação
Joicymar Oliveira Lopes Vieira - Diretora Administrativa-Financeira
Demonstração dos fluxos de caixa - Em 31/2/ 2020 e de 2019 (Em MR$)
31/12/2019
(Reapre31/12/2020 sentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
3.641
2.881
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de contrato
(5.362)
(3.781)
Atualização de impostos a recuperar
(7)
Depreciação
2
3
(1.726)
(897)
Aumento (redução) nos ativos e passivos
operacionais
Concessionárias e permissionárias
(49)
37
Impostos a recuperar
(100)
Ativo de contrato
4.003
3.159
Outros ativos circulantes
330
(13)
Fornecedores
(609)
(646)
Obrigações fiscais
150
(228)
Encargos setoriais
21
20
Salários e encargos
48
(16)
Outros passivos circulantes
(407)
435
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
1.761
1.751
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos
(4.368)
(1.170)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de
financiamento
(4.368)
(1.170)
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalentes
de caixa
(2.607)
581
Início do exercício
5.970
5.389
Final do exercício
3.363
5.970
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalentes
de caixa
(2.607)
581
Demonstração dos valores adicionados - Em 31/12/2020 e de 2019
(Em MR$)
31/12/2019
(Reapre31/12/2020 sentado)
RECEITA
Receita
5.808
5.104
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Materiais / Serviços de terceiros
(864)
(1.206)
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO
Depreciação
(2)
(3)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO
PELA ENTIDADE
4.942
3.895
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA
Receita financeira
136
375
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
5.078
4.270
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remuneração direta
735
590
Benefícios
51
52
FGTS
38
36
824
678
Impostos, taxas e contribuições
Federais
580
938
Estaduais
69
12
649
950
Remuneração de capitais de terceiros
Arrendamentos e aluguéis
32
30
Juros
56
4
Outros
58
62
146
96
Remuneração de capitais próprios
Lucro do exercício
3.459
2.546
TOTAL
5.078
4.270
contábeis reconhecida na demonstração do resultado. 3 Principais políticas
contábeis: A Companhia aplicou as principais políticas contábeis descritas
abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. Apuração do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do
exercício. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são
mantidos com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto
prazo e não para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento
seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade
imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante
risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se
como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. 3.3. Concessionários e permissionários - Destinam-se à contabilização dos valores a receber
referentes ao serviço de transmissão de energia, registrados pelo regime de
competência. O faturamento dos valores a receber foi efetuado conforme determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, por meio dos avisos
de crédito (AVCs) mensais. Foi constituída provisão em montante considerado
suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada
duvidosa, com base na avaliação individual de cada cliente com parcelas em
atraso. 3.4. Ativo de contrato - Conforme previsto no contrato de concessão,
o concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação de
infraestrutura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter
essa infraestrutura durante o prazo de concessão. O contrato de concessão não
transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de
serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao Poder Concedente
após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de
operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do
Poder Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. Ativo de
contrato - Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de
obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram
as transmissoras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser
classificadas como um “ativo de contrato”. O ativo de contrato se origina na
medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do
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tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à
satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela
do ativo de contrato equivalente à contraprestação daquele pela satisfação da
obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada
além da passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja
recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do
ativo de contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por
meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro
é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de
sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos
de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Esses recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não
amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. A implementação da infraestrutura,
atividade executada durante a fase de obra, tem o direito a contraprestação
vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e dos custos das obras relacionadas à formação desse
ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de
implementação da infraestrutura efetuados nos ativos de concessão a partir de
1º de janeiro de 2018 passaram a ser registrados na rubrica “Implementação da
Infraestrutura”, como um ativo de contrato, por terem direito à contraprestação
ainda condicionados à satisfação de outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos
de concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
registrados na conta “Impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.5. Outros
ativos e passivos - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que
seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e
seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer nos
próximos 12 meses. 3.6. Distribuição de dividendos - A política de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as normas previstas
no CPC 25 e ICPC 08, as quais determinam que os dividendos propostos a
serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações estatutárias, devem
ser registrados no passivo circulante. O estatuto social da Companhia prevê
que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendos.
Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete à Assembleia de
Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de
dividendos intermediários. Desse modo, no encerramento do exercício social e
após as devidas destinações legais, a Companhia registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo
obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” no patrimônio
líquido. 3.7. Provisão para redução ao provável valor de recuperação de
ativos financeiros - Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço
para identificação de eventual indicação de redução no seu valor de recuperação
dos ativos (impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando
existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu
reconhecimento inicial e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa
futuro. 3.8. Receita e custo de construção - Serviços de implementação da
infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão
de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os
gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao
valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente
para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é implementada através de contratos
terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas
em relação à margem estimada são alocadas no resultado quando incorridas.
Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações positivas
ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou
um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de
operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de
financiamento. 3.9. Receita de remuneração do Ativo de contrato - Juros
reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a
remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo contratual, determinada na data de início de cada
contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do
fluxo futuro de recebimento de caixa. 3.10. Receita de operação e manutenção
- Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início após o término da fase de construção e que visa a
não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 3.11. Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem receitas de
juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do
método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com
juros e variações monetárias sobre dívidas. 3.12. Tributação e encargos regulatórios - Em 2020, a Companhia manteve a opção pela tributação pelo lucro
presumido, cuja base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é
calculada por meio da aplicação do percentual de 8% e 12%, respectivamente,
sobre a receita bruta, sobre os ganhos de capital e demais receitas. Conforme
facultado pela legislação tributária, a Companhia optou pela tributação pelo lucro
presumido. Sendo assim, o imposto de renda e da contribuição social,calculados
por meio da aplicação do percentual sobre o faturamento líquido efetivamente
recebido ajustado pelo fator de presunção de 8% e 12% respectivamente para
imposto de renda e contribuição social somados com as receitas financeiras. Os
percentuais de presunção estão em consonância com o disposto no item 44 da
Nota Técnica n 75/SER/ANEEL e acompanham os critérios adotados por inúmeras empresas do ramo de transmissão. O imposto de renda é calculado à
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% para os
lucros que excederem R$240 no período de 12 meses e compensados os prejuízos fiscais existentes, reconhecidos pelo regime de competência. A contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil
ajustado, também considerando a compensação de bases negativas, reconhecidos pelo regime de competência. As antecipações ou valores passíveis de
compensação são demonstradas no ativo circulante ou não circulante, de
acordo com a previsão de sua realização. Além do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, a receita de prestação de serviço de transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas
básicas: • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
Programa de Integração Social - PIS à alíquota de 3,65%. • Taxa de Fiscalização
de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE mensal fixada pelos Despachos emitidos pela ANEEL. • As concessionárias e permissionárias de serviços públicos
de transmissão de energia elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o
percentual de 1% de sua receita operacional líquida, apurada de acordo com o
dispositivo no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa
e desenvolvimento do setor elétrico, conforme Lei nº 9.991/00 e Resolução
Normativa Aneel nº 504/12. Esses encargos são apresentados como deduções
da receita de uso do sistema de transmissão na demonstração do resultado.
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre
as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias.
3.13. Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos
monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado
relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são
ajustados pelo seu valor presente. 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. Dessa forma, os
juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e
passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com
o regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da
utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa
contratuais. 3.14. Demonstrações dos fluxos de caixa - A demonstração dos
fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo
com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de
Caixa, emitido pelo CPC. 3.15. Demonstrações do valor adicionado - As
demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão apresentadas de
acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 - Demonstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3.16. Informações por segmento - A Companhia não possui diferentes segmentos de
negócios e administra o resultado das operações com base na estrutura da
demonstração de resultados. Desta forma, não está sendo apresentada qualquer
informação por segmento. 3.17. Instrumentos financeiros - A Companhia
aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º
de janeiro de 2018, relativos à classificação e mensuração dos ativos e passivos
financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor
recuperável. a) Ativos financeiros - Classificação e mensuração - Com a adoção
do CPC 48, os instrumentos financeiros passaram a ser classificados em três
categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”).
A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até
o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características
dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes
ativos financeiros. A partir de 1º de janeiro de 2018 a Companhia passou a
apresentar os instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros
ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação,
ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio
do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo
por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no
resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado
pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de
caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação
é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de
custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer
perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através
da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável
de ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas
incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A
Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos
exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhe-
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cimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos
de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos
ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em
uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros - Os
passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio
do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
3.18. Arrendamentos - A Companhia avalia, na data de início do contrato, se
esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite
o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de
contraprestação. A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de
curto prazo e arrendamentos de ativo de baixo valor. A Companhia reconhece
o passivo de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativo
de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos
de direito de uso - A Companhia, reconhece os ativos de direito de uso na data
de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está
disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo,
deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor
recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamentos. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de
arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de
arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos
de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada
dos ativos. Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for
transferida para a Companhia ao final do prazo do arrendamento ou se o custo
representar o exercício de uma opção de compra, a depreciação é calculada
utilizando a vida útil estimada do ativo. Os ativos de direito de uso também estão
sujeitos a redução ao valor recuperável. Passivos de arrendamento - Na data
de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a
serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos
fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos
variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Ao calcular o valor
presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa sua taxa de
empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do
passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor
contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra
do ativo subjacente. 3.19. Novas normas, alterações e interpretações ainda
não vigentes - As normas e interpretações novas e alteradas que foram emitidas
eque possuem aplicação a partir do ano de 2020 as quais não foram adotados
antecipadamente pela Companhia estão descritas a seguir: i) Revisão do CPC
00 -Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro; ii) Alterações no CPC 15 (R1)
-Combinação de Negócios; iii) Alterações no CPC 26 (R1) -Apresentação das
Demonstrações Contábeis e CPC 23 -Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Não é esperado que essas alterações tenham impacto significativo sobre as demonstrações contábeis da Companhia. 3.20. Ofício
Circular CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 -Orientação quanto aos aspectos Relevantes do CPC nº47 -IFRS nº15 e do CPC nº48 -IFRS nº9 a serem observados
na elaboração das Demonstrações Contábeis das Companhias Transmissoras de Energia Elétrica, para as DFs de 31/12/2020 - Conforme demonstrado no item 3.4 destas Demonstrações Financeiras, no início de 2018 a Companhia adotou o pronunciamento contábil CPC 47 (Receita de contrato com
cliente), registrando como ativo de contrato os valores a receber decorrentes do
cumprimento dos itens de performance de construção dos ativos de infraestrutura, além da operação e manutenção de tais ativos. Considerando ainda que
se trata de um contrato de longo prazo, coube à Companhia identificar o componente de financiamento que permitisse reconhecer adequadamente o valor
presente dos fluxos de caixa futuros relacionados aos itens de performance
cumpridos. Assim, diante das melhores informações disponíveis à época, a
Companhia entendeu ser a NTN-B emitida pelo governo, a taxa que melhor
representaria o componente de financiamento embutido no contrato. Os demais
componentes previstos no CPC 47, como por exemplo atribuição de margens
de construção e de operação, ou seja, determinar o preço de transação e alocá
-lo às obrigações de desempenho, também foram devidamente observados
considerando o melhor julgamento da Administração, uma vez que não há segregação regulatória indicando componentes da RAP responsáveis pela remuneração de cada uma dessas obrigações. Ao longo destes dois anos de adoção
do CPC 47, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) avaliou cuidadosamente
os procedimentos praticados pelas Companhias Transmissoras de Energia
Elétrica. Diante da diversidade de interpretações identificadas na aplicação da
norma contábil, o órgão regulador emitiu em 1º de dezembro de 2020 o Ofício
Circular CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 orientando os aspectos relevantes do CPC
47 a serem observados pelas transmissoras de energia durante a elaboração
das Demonstrações Financeiras de 2020. Em relação aos procedimentos adotados pela Lago Azul Transmissão S.A. durante a adoção do CPC 47 no ano de
2018, houve necessidade de revisão da taxa de remuneração do contrato. O
Ofício CVM estabelece inequivocamente que a taxa implícita do contrato deve
ser calculada com informações disponíveis à época do leilão, como por exemplo
custo de construção, custo de operação e manutenção, RAP, estimativa confiável de parcela variável e margens de construção e operação e manutenção,
sendo estas últimas obtidas com base nos melhores julgamentos da Administração. A CVM ressalta que a taxa de remuneração ou taxa implícita do contrato
calculada da forma proposta representa de maneira adequada exclusivamente
o componente de financiamento do contrato, uma vez que as demais obrigações
de performance já foram devidamente identificadas e precificadas. Em outras
palavras, a taxa de remuneração foi devidamente pactuada em ambiente de
leilão e deve refletir características de crédito da contraparte e eventuais garantias, além de outros componentes como prêmio de risco imputado na taxa pelo
financiador. Esta forma de cálculo do componente de financiamento do ativo de
contrato apresentado pela CVM diverge da NTN-B adotada pela Lago Azul
Transmissão em 2018, como também de outras taxas utilizadas por outras
concessionárias de serviço público de transmissão. O segundo e último aspecto relevante previsto no Ofício CVM e que exigiu uma adequação na Lago Azul
Transmissão foi a forma de reconhecimento dos efeitos das revisões tarifárias
periódicas. A revisão tarifária periódica ocorrida em 2019 e as alterações anuais
ocorridas na RAP por conta da atualização do IPCA, diante da ausência de uma
orientação clara no CPC 47, estava sendo contabilizada de forma diluída ao
longo do prazo remanescente do contrato. Entretanto, o órgão regulador manifestou-se determinando que os efeitos da revisão tarifária periódica oriundos da
alteração na taxa de remuneração do capital devem ser reconhecidos tempestivamente como ajuste da receita em uma base cumulativa, procedimento
chamado de “fresh-start” ou ainda uma remensuração do ativo de contrato trazendo a valor presente as RAPs futuras pela taxa implícita do contrato, confrontando com o saldo contabilizado e reconhecendo o ganho ou perda na Demonstração de Resultado do Exercício. A tabela a seguir resume o impacto, líquido
de impostos, da adoção do ofício CVM sobre lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019:
Lucros acumulados
38.445
Ativo de contrato
7.598
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(23)
(1.799)
Dividendos mínimos
Impacto em 01 de janeiro de 2019
44.221
Nas tabelas abaixo a Companhia apresenta os efeitos no Balanço Patrimonial
em 01 de janeiro de 2019
01/01/2019
Impactos 01/01/2019
(apresen- Ref. Ofício (reapresenBALANÇO PATRIMONIAL
tado)
CVM
tado)
Ativo circulante
Ativo de contrato
3.048 a
3.048
Demais ativos não impactados
6.213
6.213
9.261
9.261
Ativo não circulante
Ativo de contrato
34.226 a
8.042
42.268
Demais ativos não impactados
10
10
Total do ativo não circulante
34.236
8.042
42.278
Total do ativo
43.497
8.042
51.539
Dividendos a pagar
1.170
1.863
3.033
Demais passivos não impactados
2.743
2.743
Total do passivo circulante
3.913
1.863
5.776
Tributos diferidos
1.139 b
196
1.335
Total do passivo não circulante
1.139
196
1.335
Patrimônio líquido
Capital
35.156
35.156
Reserva legal
223 c
379
615
Reserva de retenção de lucros
3.066 c
5.604
8.657
Total do Patrimônio líquido
38.445
5.983
44.428
Total do passivo e do Patrimônio
líquido
43.497
8.042
51.539
Nas tabelas abaixo a Companhia apresenta os efeitos no resultado em 31 de
dezembro de 2019:
31/12/2019
31/12/2019
(apresen- Ref. Impactos (reapreDemonstração do resultado
tado)
Ofício
sentado)
Receita líquida
3.245 a
1.197
4.442
IR/CSLL corrente e diferido
(312)
(23)
(335)
Demais itens não impactados
(1.561)
(1.561)
Lucro líquido do exercício
1.372 a
1.174
2.546
Demonstração do resultado
31/12/2019 Ref. Impactos 31/12/2019
abrangente
Lucro líquido do exercício
1.372 a
1.174
2.546
Totaldeoutrosresultadosabrangentes
1.372 a
1.174
2.546
31/12/2019
31/12/2019
Impactos (reapresenDemonstração do fluxo de caixa (apresentado)
Ref. Ofício
tado)
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
Lucro antes dos impostos
1.684 a
1.197
2.881
Itens que não afetam o caixa
(2.470) a
(1.308)
(3.778)
(Aumento) Redução ativos e
passivos
2.537 a
111
2.648
Fluxo de caixa gerado pelas
atividades operacionais
1.751
1.751
Fluxo de caixa consumido pelas
atividades de financiamento
(1.170)
(1.170)
Aumento líquido dos saldos de
caixa e equivalentes de caixa
581
581

(a) Em observância ao Ofício CVM/SNC/SEP/nº04/2020, a Companhia efetuou a revisão do ativo de contrato e reapresentou seus saldos comparativos.
As principais premissas adotadas na remensuração do ativo de contrato estão destacadas abaixo: 1. Receita (RAP) estipulada no contrato de concessão; 2. Curva de investimentos prevista no Business Plan inicial; 3. Margens
de construção e operação definidas considerando a estratégia da Companhia
e os riscos assumidos em cada um destes itens de performance do contrato; 4. Taxa implícita de juros calculada considerando as premissas acima.
Esta taxa reflete adequadamente o componente de financiamento implícito no
contrato e permite o cálculo do valor presente do ativo de contrato mediante
desconto dos fluxos de caixa futuros; (b) Recálculo do IR, CSLL em função
do ajuste realizado no ativo de contrato; (c) Efeito dos ajustes mencionados
nos itens (a) e (b) refletidos no patrimônio líquido e em dividendos a pagar;
4 Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/2020 31/12/2019
Caixa e Bancos conta movimento
667
2
Aplicações financeiras - BB CP Corp 400Mil
(a)
2.696
5.968
Total
3.363
5.970
(a) As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de
mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2020, a aplicação financeira referente
à RF CP Empresa Ágil teve sua rentabilidade nos últimos 12 meses à taxa de
2,24%.Essas aplicações estão classificadas como disponíveis para negociação
e refletem nas datas do balanço, o valor de mercado. 5 Impostos a recuperar:
Em 31 de dezembro de 2020, o valor de R$124(R$424, em 31 de dezembro de
2019), classificado como imposto a recuperar, é referente ao imposto de renda
retido na fonte quando do resgate de aplicações financeiras, e aos tributos retidos
sobre faturamentos, adicionados à correção monetária pela taxa Selic atualizada
mensalmente. Estes valores serão compensados com os impostos apurados
mensalmente e no encerramento do exercício. 6 Ativos de contrato: As concessões de transmissão da Companhia são classificadas como ativos contratuais.
Conforme apresentado na nota 3.19, a Companhia remensurou seus ativos de
transmissão e reapresentou seus saldos comparativos. A reapresentação seguiu
as orientações do Ofício SEP CVM 04/2020 que alterou significativamente as
premissas de mensuração dos ativos contratuais da Companhia. As principais
premissas para mensuração do ativo contratual da transmissão seguem abaixo
sumarizados: • Receita RAP estipulada no contrato de concessão; • Curva de
investimento previsto anexado ao contrato de concessão, taxa de depreciação
considerada no contrato de concessão; • Taxa de retorno implícita do contrato
obtida após a precificação das margens pelo fluxo de RAP esperado no momento
da renovação ou celebração contratual em comparação ao fluxo de investimento
esperado ou realizado. • Identificação das margens. As margens identificadas
refletem a estratégia definida pela Companhia para cada concessão, e variam
em função de vários fatores de negócio, à época de cada contrato impactam na
formação do ativo de contrato. Todavia, independente das margens, os custos
são auferidos diretamente no resultado sem constituição de ativo. • Parcela
variável como critério de risco utilizando o histórico. As principais premissas
foram estabelecidas substancialmente considerando: • TIR implícita - Taxa de
retorno implícita do contrato obtida após a precificação das margens pelo fluxo
da RAP esperado no momento da celebração contratual em comparação ao
fluxo de investimento esperado ou realizado. • Margens - As precificações das
margens são obtidas a partir da rentabilidade mínima esperada pela Companhia
acrescida de risco de ineficiência na margem de construção e risco de penalidade
variável na margem de operação e manutenção. • Receitas anuais permitidas
conforme previsão de cada contrato de concessão. • Previsão de indenização de
eventual saldo residual após o encerramento do prazo contratual da concessão.
A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recuperada através de
dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através de valores a receber garantidos
pelo poder concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante
o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo
Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos dos
participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão
disponibilizada; e (b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do
prazo da concessão, esta, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou
para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com base
nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com recebimento
previsto para um período de 30 anos, cujos critérios de pagamento ainda serão
definidos pelo poder concedente. A movimentação destes ativos no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 é como se segue:
45.316
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Atualizações - Receita financeira
1.474
Receita financeira contratual
3.233
Ajuste de mensuração
(165)
Recebimentos
(3.919)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado)
45.939
Atualizações - Receita financeira
1.967
Receita financeira contratual
3.282
Ajuste de mensuração
112
Recebimentos
(4.003)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
47.296
Realização contratual
Ativo de Contrato - RAP (i)
43.990
Ativo de contrato - Indenização (ii)
3.306
Total
47.296
Ao longo da operação da concessão o ativo contratual é realizado por dois
fluxos de caixa, (i) pelo recebimento de RAP para a parcela que será amortizada até o término da concessão e (ii) mediante indenização após a reversão
da infraestrutura não amortizada ao Poder Concedente. Revisão tarifária - A
Resolução Homologatória n.º 2.565, 25 de junho de 2019, que estabelece a
RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP pela disponibilização das instalações
sob responsabilidade de CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA. Através da resolução homologatória nº 2.565, de
25 de junho de 2019 a Aneel estabeleceu as novas receitas anuais permitidas pela
disponibilização das instalações de serviço público de transmissão de energia
para o ciclo 2019-2020, incluindo as receitas correspondentes à Revisão Tarifária
Periódica - RTP da Companhia. Desta forma, a Companhia, considerando as
novas receitas anuais permitidas, mensurou e registrou os efeitos advindos desta
revisão no montante de R$ 87 nas receitas operacionais do terceiro trimestre
de 2019 e R$174 no primeiro semestre do exercício de 2020. Os principais
itens revisados e considerados pela Aneel no cálculo das novas receitas anuais
permitidas seguem abaixo: • Avaliação da Base Incremental; • Homologação
dos novos valores para o Banco de Preços de Referência Aneel; • Revisão da
Base e Remuneração das Transmissoras; • Alteração da taxa de remuneração
do capital do segmento de transmissão de energia elétrica; • Consideração das
baixas e desmobilizações dos ativos; e • Atualização inflacionária do período.
Os valores referentes aos recebimentos de RAP a serem amortizados nos doze
meses seguintes estão descontados a valor presente utilizando a taxa implícita,
e classificados no Ativo circulante. 7 Fornecedores:
31/12/2020 31/12/2019
FURNAS CENTRAIS elétricas S.A.
2
138
CENTRAIS ELÉTRICAS DE GOIÁS- CELG GT
7
27
SAE TOWERS (a)
407
440
FORNECEDORES DIVERSOS
207
PROVISÃO PARA AQUISIÇÕES
867
1.079
1.283
1.891
(a) O valor ainda devido à SAE Towers refere-se a pleito de ressarcimento de
custos de fornecimentos de bens e serviços adicionais relacionados à execução do Contrato nº 001/2014, cujo objeto consistiu no fornecimento de bens e
implantação da LT 230 kV Barro Alto-Itapaci (C2), com 69,393 km de extensão.
As negociações em torno do valor do pleito, bem como a solução, por parte da
SAE Towers, de pendências não impeditivas à operação das instalações da
LAZ, estão em fase final. 8 Impostos diferidos:
31/12/2019
Descrição
31/12/2020 (Reapresentado)
IR diferido passivo
1.070
1.083
CSLL diferida passiva
652
616
1.712
1.699
(-) IR sobre prejuízo fiscal
(193)
(-) CSLL sobre base negativa
(78)
(271)
Total líquido
1.712
1.428
9 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, o capital
social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 35.156 (trinta e cinco
milhões,cento e cinquenta e seis mil reais), dividido em35.156.000 (trinta e cinco
milhões, cento e cinquenta e seis mil) ações ordinárias nominativas subscritas e
integralizadas, sem valor nominal, pela CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., na proporção de 50,10%, e 49,90%,
respectivamente. O capital social subscrito da Companhia está composto da
seguinte forma:
31/12/2020
R$
Participação
CELG Geração e Transmissão S.A.
17.613
50,10%
FURNAS Centrais Elétricas S.A.
17.543
49,90%
Total
35.156
100%
(b) Reserva legal - A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades
por Ações. (c) Dividendos - Aos acionistas é garantido estatutariamente um
dividendo mínimo obrigatório não inferior a 25% do saldo remanescente após
o cálculo da reserva legal, e das reservas de contingência e reserva de lucros a
realizar, calculado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
Em 31 de dezembro de 2020, foram constituídos dividendos mínimos obrigatórios
no valor de R$ 2.964.
Lucro líquido do exercício
3.730
Ajuste do ativo de contrato - ofício CVM
8.749
Base da reserva legal
12.479
Reserva legal 5%
624
Base de dividendos mínimos
11.855
Dividendos mínimos obrigatórios
2.964
A Companhia distribuiu os dividendos da seguinte forma: • Dividendos mínimos
obrigatórios do exercício de 2019: R$326 em 29 de setembro de 2020, sendo
R$ 0,0093 para cada ação; • Distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro
líquido de exercícios anteriores:
R$ 4.043 em 29 de setembro de 2020, sendo R$ 0,1150 para cada ação. 10
Receita operacional líquida:
31/12/2020
31/12/2019
(Reapresentado)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Rendimentos sobre ativo de contrato
5.361
3.781
Receita de O&M
447
1.322
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Encargos setoriais
(59)
(59)
Pis
(71)
(107)
Cofins
(327)
(495)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5.351
4.442
(a) A redução na receita de O&M se deu por conta da parcela de antecipação
que ocorre mensalmente no AVC que a SPE recebe. Em 2019, esta parcela
causava uma redução de receita no valor de aproximadamente R$ 12 e em
2020 a redução é de aproximadamente de R$ 117. 11 Resultado financeiro:

Continua

32 Financeiro
Continuação

31/12/2020 31/12/2019
RECEITAS FINANCEIRAS
136
375
Receitas de aplicações financeiras
127
319
Variações monetárias
7
16
Outras
2
40
DESPESAS FINANCEIRAS
(56)
(7)
Juros e multas
(8)
(4)
Variações monetárias
(47)
(1)
(3)
Outros
Resultado financeiro
80
368
12 Imposto de renda e contribuição social: A conciliação da despesa calculada
pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de
renda e contribuição social debitada em resultado é demonstrada como segue:
31/12/2020
IRPJ
CSLL
Receita operacional efetivamente recebida
4.422
4.422
Alíquota de presunção aplicada sobre a receita recebida
8%
12%
Base de presunção
354
531
136
136
Receitas financeiras
Base de cálculo do IRPJ e CSLL
490
667
25%
9%
Alíquotas utilizadas na apuração
116
60
Ajuste
(8)
Imposto de renda e contribuição social correntes
108
60
13 Instrumentos financeiros: 13.1 Classificação dos instrumentos financeiros por categoria
31/12/2019
(Reapre31/12/2020
sentado)
Custo A valor justo
amorti- por meio do
zado
resultado Total
Ativos financeiros
Total
Caixa e equivalentes de caixa
3.363 3.363
5.970
Concessionárias e permissionárias
446
- 446
397
Impostos a recuperar
124
- 124
153
570
3.363 3.933
6.520
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O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis,
pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os principais passivos
financeiros da Companhia, em 31 de dezembro de 2020, são mensurados ao
custo amortizado, conforme demonstrado abaixo:
31/12/2019
Passivos financeiros
31/12/2020 (Reapresentado)
Fornecedores
1.283
1.891
Salários e encargos
106
59
Obrigações fiscais
109
99
Impostos diferidos
1.712
1.255
3.210
3.304
13.2 Gestão de risco - As operações financeiras da Companhia são realizadas
por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia conservadora,
visando segurança, rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela diretoria
e acionistas. Os principais fatores de risco mercado que poderiam afetar o negócio da Companhia são: (a) Riscos de mercado - A utilização de instrumentos
financeiros pela Companhia tem como objetivo proteger seus ativos e passivos,
minimizando a exposição a riscos de mercado,principalmente no que diz respeito
às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Companhia não
tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra esses riscos,
porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a
exposição da Companhia e propõe estratégia operacional, sistema de controle,
limites de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A
Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer
outros ativos de riscos. (b) Riscos ambientais - As instalações da Lago Azul,
constituídas pela linha de transmissão e pelos módulos de entrada de linha nas
subestações terminais, não dispondo de equipamentos de transformação ou
compensação, encontra-se em fase de operação comercial. Por essa razão
e pelas suas características os níveis de impacto ao meio ambiente são muito

baixos, levando a que o potencial para passivos contingentes/obrigações referentes a custos ambientais e de limpeza/despoluição seja praticamente nulo.
13.3 Avaliação dos instrumentos financeiros - Os instrumentos financeiros
constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes apresentam-se
pelo valor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Para determinação do
valor de mercado foram utilizadas as informações disponíveis e metodologias
de avaliação apropriadas para cada situação. 14 Seguros (Não auditados): A
política de seguros da Companhia, no que tange à cobertura de ativos próprios
e de terceiros alugados pela empresa, está de acordo com a análise de risco e
o aspecto econômico-financeiro atuais, sob reavaliação. 15 Efeitos da pandemia do COVID-19: Em março de 2020, uma pandemia global foi declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto ao rápido aumento dos casos de
doenças relacionadas ao novo Corona vírus (COVID-19). A Companhia vem
adotando todas as medidas para manter a normalidade de suas operações, e
vem seguindo as recomendações dos órgãos governamentais, buscando preservar seus colaboradores, evitando a propagação da doença. Devido ao cenário
atípico e de características potencialmente imprevisíveis, não é possível prever
com exatidão os cenários que poderão se materializar nos próximos meses e
porventura afetar as operações da Companhia. Ainda não estão suficientemente
claros os efeitos na economia mundial e, em particular no Brasil, por quanto tempo
estes efeitos irão perdurar. Ressalta-se que até o momento, não houve impacto
relevante sobre os aspectos financeiros e operacionais no desempenho da LAZ.
DIRETORIA EXECUTIVA
Joicymar Oliveira Lopes Vieira - Diretora Presidente, Administrativa, Meio
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RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DIANA OLIVEIRA DA CUNHA - Contadora - CRC: 115.893/O-4

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras: Aos Acionistas, Conselheiros e Ad- lativos ao balanço patrimonial, e as demonstrações financeiras relativas às demonstrações do resultado, do resultado
ministradores da Lago Azul Transmissão S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financei- abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado (informação suplementar),
ras da Lago Azul Transmissão S.A. (“LAZ” ou “Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de- referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram auditados e
zembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio revisados por outros auditores independentes, que emitiram relatórios de auditoria e de revisão sem modificações, dalíquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin- tados de 20 de fevereiro de 2020. Demonstração do Valor Adicionado: Examinamos, também, a demonstração do
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, a demonstração financeira acima referida apresenta valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, preparadas sob a responsabilidade
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Lago Azul Transmissão S.A. da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o exercício findo naquela abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com as normas internacionais de relatório financeiro foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequa(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi condu- damente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação à Demonstração Financeira tomadas em
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administracom tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos rele- contábeis adotadas no Brasil, e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede- Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases: Ativo Contra- erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
tual - Conforme nota explicativa nº 6 em 31 de dezembro de 2020, o saldo do ativo contratual da Companhia é de R$47.296 Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opemil. O reconhecimento do ativo contratual e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
cliente (IFRS15 - Revenue from contract with customer) requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o enem que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e julga- supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
mentos significativos pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas em cada obrigação de tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
performance identificada e as projeções das receitas esperadas, o que impactaria diretamente na análise e provisão de relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
“impairment”. Nesse exercício a Administração utilizou o julgamento no cálculo do ativo de contrato, conforme o CPC 47 de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
e considerações do ofício CVM OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, o conceito de impairment divulgados eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
pelo CPC 01, efetuando ajustes retrospectivos em suas estimativas quando necessário com o intuito de que o ativo de relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
contrato não supere seu valor de recuperação baseado em sua projeção de recebimento de caixa, trazido a valor pre- econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizasente, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 3.20 demonstrando as reapresentações ocorridas. As demonstrações da, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios e não incluem quaisquer ajustes ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
contábeis adicionais relativos à realização e classificação dos valores de ativos e passivos oriundos dos ajustes orça- demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
mentos e de obra no ativo de contrato. Nossa opinião não está ressalvada por conta deste assunto. Reapresentação de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamendos saldos comparativos: Conforme divulgado na Nota Explicativa no 3.20, a Companhia procedeu com reapresenta- tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
ções, de forma retrospectiva, dos saldos correspondentes do balanço patrimonial exercício findo em 31 de dezembro de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
2019, publicadas em 20 de fevereiro de 2020. Os ajustes aplicados decorrem da reavaliação do ativo de contrato con- falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proceforme ofício CVM OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, já comentado no parágrafo acima de nosso relatório dimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
intitulado “Ativo Contratual”. Nossa opinião não está ressalvada por conta deste assunto. Base de presunção dos im- dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
postos sobre a receita: Chamamos atenção a nota explicativa 3.12 as demonstrações financeiras, que descreve que estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia optou pela tributação pelo lucro presumido. Sendo assim, o administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
imposto de renda e da contribuição social, calculados por meio da aplicação do percentual sobre o faturamento líquido uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à caefetivamente recebido ajustado pelo fator de presunção de 8% e 12% respectivamente para imposto de renda e contri- pacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
buição social somados com as receitas financeiras. Os percentuais de presunção estão em consonância com o dispos- atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modito no item 44 da Nota Técnica nº 75/SRE/ANEEL e acompanham os critérios adotados por inúmeras empresas do ramo ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênde transmissão, porém, há discussão quanto a aplicação dessa prática, pois de acordo com a Lei 9.249/1995, artigo 15, cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
para prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço público, a alíquota de presunção seria de 32% para o cômputo dos referidos a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeiimpostos, desta forma caso confirme o entendimento da Receita Federal, a Companhia estaria sujeita a ser autuada com to,entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
incidência de multa e juros. A diferença de alíquota no cálculo dos impostos, estimada em R$1.886 mil não se encontra inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
provisionada nas referidas demonstrações financeiras. Nossa opinião não está ressalvada por conta deste assunto. Blumenau, 17 de março de 2021. Berkan Auditores Independentes S.S. - CRC SC-009075/O-7. Bradlei Ricardo MoOutros Assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior - Os valores correspondentes re- retti - Contador CRC SC-023618/O-6 S RJ.
Parecer do Conselho Fiscal Sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31/12/2020: Os membros do Conselho Fiscal da Lago Azul Transmissão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades
legais, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes Berkan
Auditores Independentes S.S., concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação
da Assembleia Geral de Acionistas. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021. Ednilson Alves da Silva. Claudio Rocha Bueno. Fabio Ribeiro Pizzo.

TRÊS MORROS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 10.217.407/0001-29

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs.relativas ao exercício social findo em 31/12/20.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Notas 2020 2019 2020 2019
Ativo
Notas
2020
2019
2020
2019 Passivo
Circulante
Circulante
Fornecedores
6
6
26
40 1.800 2.068 Impostos e contribuições sociais
Caixa e equivalentes de caixa
(3.a)
3
3
33
28
Contas a receber de clientes
736
736 Outros débitos
196
197
3
3
235
231
Dividendos a receber
- 36.108 35.162
Créditos tributários
(3.b)
14
14
113
136 Não circulante
Débitos com partes relacionadas
(3.d)
686
686
40
54 38.757 38.102
686
686
Não circulante
Patrimônio líquido
(5)
Realizável a longo prazo
Capital social
387.941377.941387.941377.941
4.664 4.664 4.664 4.664
686
686 2.407 2.407 Reserva de capital
Créditos com partes relacionadas
(3.d)
408.429337.858408.429337.858
Depósitos judiciais
3
3
70
68 Reservas de lucros
(99) (307)
(99) (307)
689
689 2.477 2.475 Outros resultados abrangentes
800.935720.156800.935720.156
Investimentos
(3.c/4) 800.895 720.102 954.361 854.276 Participação de acionistas não controladores
-194.425174.466
801.584 720.791 956.838 856.751
800.935720.156995.360894.622
Total do ativo
801.624 720.845 995.595 894.853 Total do passivo
801.624720.845995.595894.853
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Reservas de lucros
Outros
Acionistas Patrimônio
Capital
Reserva
resultados
Lucros Patrimônio
não
líquido
social
de capital Legal Investimento abrangentes acumulados
líquido controladores consolidado
Saldos em 01/01/19
377.941
4.664 24.267
251.781
658.653
159.264
817.917
Lucro líquido do exercício
118.659
118.659
118.659
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
- 5.933
(5.933)
Dividendos distribuídos
(56.849)
(56.849)
(56.849)
Reserva para investimento
55.877
(55.877)
Outros resultados abrangentes
(307)
(307)
(307)
Participação dos acionistas não
controladores
15.202
15.202
Saldos em 31/12/19
377.941
4.664 30.200
307.658
(307)
720.156
174.466
894.622
Aumento de capital social
10.000
(10.000)
Lucro líquido do exercício
122.640
122.640
122.640
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
- 6.132
(6.132)
Dividendos distribuídos
(28.424)
(28.424)
(28.424)
Reserva para investimento
88.084
(88.084)
Ajuste de exercícios anteriores de
controlada direta
(13.645)
(13.645)
(13.645)
Outros resultados abrangentes
208
208
208
Participação dos acionistas não
controladores
19.959
19.959
Saldos em 31/12/20
387.941
4.664 36.332
372.097
(99)
800.935
194.425
995.360
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia., é uma holding de capital fechado, que tem por objeto social a participação em empreendimentos
e/ou outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, especialmente na
área de concessão de serviços públicos. 2. Apresentação das Dfs.: As DFs.
foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das S.A., as
normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC.
As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado
de outra forma. Em 09/04/21, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das
DFs. do exercício findo em 31/12/20. As DFs. consolidadas da empresa Três
Morros Participações S.A. inclui a seguinte Cia., classificada para efeito de
consolidação, como segue:
Empresa
Participação
Classificação
Developer S.A.
80,19%
Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo
a sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes
relacionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; 3. Resumo das principais práticas contábeis
adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e
equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos
têm conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de curto
prazo. As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas
pelo valor da aplicação acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a
data das Dfs.. São representadas basicamente por operações compromissadas e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com garantia de recompra
diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se basicamente a
impostos federais e serão utilizados em compensações de débitos tributários
federais da Cia. nos seus vencimentos. c. Investimentos: Os investimentos
em sociedades controladas são contabilizados pelo método de equivalência
patrimonial. De acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento
ou na diminuição do patrimônio líquido das controladas, após a aquisição,

em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em
decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de
exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional.
As DFs. das sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes para
que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.
d. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transações com partes relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não há
encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas transações. e.
Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2020 e 2019 não
foram identificados ajustes a serem contabilizados. f. Declaração de conformidade: As DFs.individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das S.A. e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade
com as normas internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB.
4. Investimentos (Controladora)
Participação
2020
2019
Developer S.A.
80,19% 800.895 720.102
5. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e
integralizado, em 31/12/20, está representado por 78.479.551 ações
(77.410.032 em 31/12/19), sendo 39.204.774 (38.706.117 em 31/12/19)
ordinárias e 39.274.777 (38.703.915 em 31/12/19) preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o
pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro
líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação
diversa determinada pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva
legal: Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício
até o limite de 20% do capital social, em conformidade com o Art. 193 da
Lei 6.407/76. Reserva para investimento: Constituída por até 75% do lucro
líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das
atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter
destinação diferente por decisão da Assembleia. Em 2020, foi lançado contra

Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 2019
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)
Controladora
Consolidado
Receitas (despesas) operacionais Notas
2020
2019
2020
2019
Gerais e administrativas
(14)
(40)
(335)
(159)
Resultado financeiro, líquido
1
3
43
89
Resultado de equivalência
patrimonial
(3.c/4) 122.653 118.696 153.233 148.051
Lucro antes do IR e da contribuição social 122.640 118.659 152.941 147.981
IR e contribuição social
(1)
Lucro líquido antes da participação
122.640 118.659 152.940 147.981
minoritária
Participação de acionistas não
- (30.300) (29.322)
controladores
Lucro líquido do exercício
122.640 118.659 122.640 118.659
Quantidade de ações (por lotes mil)
78.480 77.410 78.480 77.410
Lucro líquido por ação - R$
1,56
1,53
1,56
1,53
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
122.640 118.659
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o
resultado:
- Outros resultados abrangentes
208
(307)
122.848 118.352
Resultado abrangente do exercício
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
2020
2019
2020
2019
operacionais:
Lucro líquido do exercício
122.640 118.659 122.640 118.659
Ajustes para reconciliar o resultado às
disponibilidades:
(122.653) (118.696) (133.274) (132.849)
Equivalência patrimonial
(122.653) (118.696) (153.233) (148.051)
Resultado de participações minoritárias
- 19.959 15.202
Variações nos ativos e passivos
operacionais
25
(921) (8.129)
Créditos tributários
25
23
15
Dividendos a receber
(946) (8.152)
Depósitos judiciais
(2)
(5)
Impostos e contribuições sociais
5
3
Outros débitos
(1)
10
Recursos líquidos aplicados nas
atividades operacionais
(13)
(12) (11.555) (22.319)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos
41.860 57.157 53.148 79.429
Ajuste de exercícios anteriores de
(13.645)
- (13.645)
controlada direta
Recursos líquidos gerados nas
28.215 57.157 39.503 79.429
atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos
(28.424) (56.849) (28.424) (56.849)
Aumento de capital social
10.000
- 10.000
Redução reserva investimento
(10.000)
- (10.000)
Outros resultados abrangentes
208
(307)
208
(307)
Recursos líquidos aplicados nas
atividades de financiamentos
(28.216) (57.156) (28.216) (57.156)
Redução no caixa e equivalentes
de caixa
(14)
(11)
(268)
(46)
Demonstração do redução no caixa e
equivalentes de caixa:
No início do exercício
40
51
2.068
2.114
No fim do exercício
26
40
1.800
2.068
Redução no caixa e equivalentes
de caixa
(14)
(11)
(268)
(46)
a conta de reserva para investimento, um ajuste de exercícios anteriores em
efeito reflexo à participação acionária que a Cia. possui na SAAB (Saneamento
Ambiental Águas do Brasil S.A.), através da controlada direta Developer S.A.
A diretoria julgou imaterial à reapresentação das demonstrações financeiras,
conforme determina o CPC 23 item 42 b., pois não trariam benefícios para
Cia. comparando com o custo de uma eventual reapresentação, conforme
CPC 00. Outros resultados abrangentes:
Resultado equivalência
patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada em conjunto
referente a passivo atuarial, líquido de impostos, vindo da participação
acionária que a Cia. possui na SAAB (Saneamento Ambiental Águas do Brasil
S.A.), através da participação acionária da controlada direta Developer S.A..
6. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros encontramse registrados em contas patrimoniais em 31/12/20 e 2019 por valores
compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração
desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando
liquidez, rentabilidade e segurança. 7. Eventos subsequentes: A Cia. avaliou
os acontecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a
data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-2
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: em cumprimento ao que preceitua as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2020. A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ, empresa
pública municipal que tem como sua principal atribuição, a gestão da Iluminação Pública na Cidade do Rio de Janeiro é responsável pelo serviço de manutenção, reformulação e implantação de todos os pontos de iluminação que compõe o sistema; além
disso, atua na aprovação e fiscalização de todos os aparelhos de ar condicionado e exaustão mecânica; aparelhos de transporte, elevadores, escadas rolantes e opera diversos planos inclinados existentes na Cidade. Ficamos à inteira disposição dos Srs.
para quaisquer esclarecimentos que se fizeram necessários. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (EM R$)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R$)
31/12/2020
31/12/2019
Patrimônio Social Adiantamento para Futuro
Resultados
ATIVO
49.677.969,14 51.866.442,32
/ Capital Social
Aumento de Capital
Acumulados
TOTAL
Ativo Circulante
19.563.390,44 18.498.724,82 Saldo Inicial do Exercício Anterior
100.000.000,00
9.341.604,57 (121.180.194,27) (11.838.589,70)
Caixa e Equivalente de Caixa
5.986.293,33
3.349.291,84 Ajustes de Exercícios Anteriores
(477.962,87)
(477.962,87)
Créditos a Curto Prazo
12.858.608,60 14.413.832,51
Retificação de erro
(477.962,87)
(477.962,87)
Estoques
426.502,74
511.591,65 Aumento de Capital
VPD Pagas Antecipadamente
291.985,77
224.008,82 Resultado do Exercício
(570.503,79)
(570.503,79)
Ativo Não Circulante
30.114.578,70 33.367.717,50 Constituição / Reversão de Reservas
Realizável a Longo Prazo
2.136.659,18
2.136.659,18 Constituição / Realização de Ajustes
Investimentos
4.834,89
4.834,89 Dividendos
Imobilizado
27.973.084,63 31.226.223,43 Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual
100.000.000,00
9.341.604,57 (122.228.660,93) (12.887.056,36)
31/12/2020
31/12/2019 Ajustes de Exercícios Anteriores
2.053.267,92
2.053.267,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
49.677.969,14 51.866.442,32
Retificação de erro
2.053.267,92
2.053.267,92
Passivo Circulante
22.240.428,67 21.680.262,10 Aumento de Capital
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Resultado do Exercício
(3.384.763,36) (3.384.763,36)
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
5.210.330,07
4.427.357,51 Constituição / Reversão de Reservas
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo 12.101.795,78 12.086.804,39 Constituição / Realização de Ajustes
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
5.808,32
24.647,47 Dividendos
Provisões a Curto Prazo
1.576.402,47
1.564.175,33 Saldo Final do Exercício Atual
100.000.000,00
9.341.604,57 (123.560.156,37) (14.218.551,80)
Demais Obrigações a Curto Prazo
3.346.092,03
3.577.277,40
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (EM R$)
Passivo Não Circulante
41.656.092,27 43.073.236,58
31/12/2020
31/12/2019 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
31/12/2020
31/12/2019
Provisões a Longo Prazo
41.492.177,08 42.689.136,75
52.386.609,97 55.920.403,05 Ingressos
54.735.023,88 54.494.388,71
Resultado Diferido
163.915,19
384.099,83 Receita Bruta
Receita Patrimonial
9.069.867,40 9.109.068,18
Patrimônio Líquido
(14.218.551,80) (12.887.056,36) Receita Econômica com Exploração
de Bens e Serviços
9.566.543,58
9.275.236,68 Receita de Serviços
44.507,44
108.336,24
Patrimônio Social e Capital Social
100.000.000,00 100.000.000,00
Subvenções
42.820.066,39 46.645.166,37 Remuneração das Disponibilidades
122.758,45
137.369,48
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
9.341.604,57
9.341.604,57
(769.125,37)
(650.283,46) Outras Receitas Derivadas e Originárias
410.940,28
966.806,57
Resultados Acumulados
(123.560.156,37) (122.228.660,93) Deduções da Receita Bruta
Impostos e Contribuições
(769.125,37)
(650.283,46) Transferências recebidas
45.086.950,31 44.172.808,24
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Receita Líquida de Vendas e Serviços
51.617.484,60 55.270.119,59 Desembolsos
(52.098.022,49) (54.070.557,23)
(Lei nº 4.320/1964) (EM R$)
Lucro / (Prejuízo) Bruto
51.617.484,60 55.270.119,59 Pessoal e demais despesas
(52.098.022,49) (54.070.557,23)
31/12/2020
31/12/2019 Despesas Administrativas e Tributárias
(47.862.473,01) (46.883.787,63) Fluxo de caixa líquido das ativ. operacionais (I)
2.637.001,39
423.831,48
Ativo (I)
49.677.969,14 51.866.442,32 Pessoal e Encargos
(31.932.538,60) (30.244.332,50) Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Ativo Financeiro
12.112.361,51 11.845.586,22 Uso de Material de Consumo
(222.934,32)
(238.187,80) Desembolsos
(33.756,96)
Ativo Permanente
37.565.607,63 40.020.856,10 Contratação de Serviços
(15.660.205,28) (16.356.709,45) Aquisição de ativo não circulante
(33.756,96)
Passivo (II)
63.896.520,94 64.753.498,68 Tributárias
(46.794,81)
(44.557,88) Fluxo de caixa líquido das atividades de
Passivo Financeiro
7.952.557,45
9.285.314,49 Resultado Financeiro Líquido
90.123,46
165.081,08 investimento (II)
(33.756,96)
Passivo Permanente
55.943.963,49 55.468.184,19 Receitas Financeiras
156.134,43
183.752,38 Geração Líquida de Caixa e Equivalente de
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)
(14.218.551,80) (12.887.056,36) Despesas Financeiras
(66.010,97)
(18.671,30) Caixa (I+II+III)
2.637.001,39
390.074,52
(1.048.305,99) 10.160.731,98 Caixa e Equivalente de caixa inicial
3.349.291,94 2.959.217,42
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) (EM R$) Resultado com Avaliação Patrimonial
(3.253.138,80) (3.309.729,11) Caixa e Equivalente de caixa final
5.986.293,33 3.349.291,94
31/12/2020
31/12/2019 Depreciação, Amortização e Exaustão
(509,78) Conciliação entre o Resultado Líquido e o Fluxo
Atos Potenciais Ativos
1.462.112,66
1.462.112,66 Desvalorização e Perda de Ativos
2.204.832,81 13.470.970,87 de Caixa Líquido das Atividades das Operações
Garantias e Contragarantias recebidas
1.462.112,66
1.462.112,66 Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas
Outras Receitas e Despesas Operacionais
(6.181.592,42) (19.282.648,81) Resultado Do Exercício
(3.384.763,36)
(570.503,79)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Outras Receitas Operacionais
254.598,16
900.371,53 Ajustes de Conciliação do Resultado do ExercíEXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Outras Despesas Operacionais
(6.436.190,58) (20.183.020,34) cio com os Fluxos de Atividades Operacionais
6.021.764,75
994.335,27
1. Contexto Operacional. A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ é Resultado Operacional
(3.384.763,36)
(570.503,79) Itens de Resultado que não afetam os
uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, tendo sido Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda
Fluxos Operacionais
7.127.422,29 9.743.131,83
autorizada sua criação pela Lei n° 1.561 de 13/02/1990 e criada pelo Decreto nº 9.553 de e da Contribuição Social
(3.384.763,36)
(570.503,79) Depreciação, Amortização e Exaustão
3.253.138,80 3.309.729,11
07/08/1990, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conserva- Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período
(3.384.763,36)
(570.503,79) Provisão para Contingências e Perdas de Créditos 6.299.300,94 20.056.288,28
ção – SMIHC, conforme Decreto nº 44.801 de 24/07/2018. A missão institucional é a ela- Quantidade de Ações
67.377.897
67.377.897 Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado
boração de projetos de iluminação pública, manutenção, implantação ou adequação das Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$
(0,0502)
(0,0085) e Intangível
509,78
redes de iluminação pública, orientação e fiscalização da utilização de energia elétrica,
Reversão de Provisão para Contingências
(2.204.832,81) (13.470.970,87)
da operação de elevadores e ar condicionados instalados no Município, atuando funda- a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, Receita Diferida
(220.184,64)
(220.184,64)
mentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa. 3.3. Demais Créditos e Valores Variações Monetárias e Cambias Ativas
69.463,64
da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca. Para execução de suas atividades, a a Curto Prazo. Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos Variações Monetárias e Cambias Passivas
(1.703,47)
Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ recebe regularmente recursos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento Acréscimos/Reduções por Variação nos Ativos
financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber si- Operacionais
1.572.335,87 (2.325.223,12)
da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, multaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a Ativo Circulante
1.572.335,87 (2.325.223,12)
conta
de
Receita
de
Subvenções
no
Resultado.
3.4.
Estoques.
São
constituídos
parte
se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º
Créditos a Curto Prazo (Exceto
matéria-prima
de
nossa
atividade
fim,
e
por
bens
de
uso
e
consumo
administrativo
todos
2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Empréstimos e Financiamentos Concedidos)
1.555.223,91 (2.274.012,43)
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis são são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e conta- Estoques
85.088,91
(1.798,21)
bilização
em
despesa
são
feitas
com
base
no
método
do
custo
médio.
3.5
Imobilizado.
apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas
Os
bens
em
operação,
que
integram
Ativo
Imobilizado,
estão
avaliados
pelos
custos
de
6.404/76 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que conAntecipadamente
(67.976,95)
(49.412,48)
solida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, das Instruções de Procedimentos Contábeis aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos.A Acréscimos/Reduções p/ Variação
depreciação
é
calculada
pelo
método
linear
considerando(as
taxas
fixadas
pela
Receita
(IPC’s) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Connos Passivos Operacionais
(2.677.993,41) (6.423.573,44)
tabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP’s), emitidas pelo Conselho Federal de Federal do Brasil e/ou definidas pela entidade, com base em laudos técnicos sobre a Passivo Circulante
560.166,57 4.146.605,79
vida
útil
dos
bens
ou
o
retorno
dos
investimentos),
sendo
as
mesmas
divulgadas
na
Nota
Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes. As demonstrações
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
4.3.5.
3.6.
Retenções
e
Consignações.
As
retenções
trabalhistas,
sociais
e
fiscais
e
contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo
e Assist. a Pagar a C/Prazo
782.972,56
125.116,24
de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, as consignações são reconhecidas na conta Demais Obrigações a Curto Prazo sendo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
14.991,39 2.898.711,68
relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento. 3.7. Obrigações Fiscais a Curto Prazo
(18.839,15)
(288,76)
sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem Provisões para Contingências. As provisões para contingências são registradas pelos Provisões a Curto Prazo
12.227,14 1.526.964,47
valores estimados, informados pela área jurídica da Companhia Municipal de Energia e Demais Obrigações a Curto Prazo
como a ratificação das informações contidas na conferência das demonstrações.
(231.185,37)
(403.897,84)
3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados. 3.1. Receita e Despesa. De Iluminação – RIOLUZ de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas Passivo Não Circulante
(3.238.159,98) (10.570.179,23)
acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhe- prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/2020, em con- Provisões a Longo Prazo
(3.017.975,34) (10.349.994,59)
cimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é re- formidade às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Resultado Diferido
(220.184,64)
(220.184,64)
conhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no 4. Informações complementares. 4.1 Balanço Orçamentário. Detalhamento das Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e Despesas por Tipo de Crédito
Operacionais Conciliados
2.637.001,39
423.831,48
Dotação
Créditos Suplementares
Dotação
os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS (EM R$)
Inicial
Abertos
Cancelamentos Atualizada
econômicas pelo enfoque patrimonial. Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas
31/12/2020
31/12/2019
R$
R$
R$
R$
refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na
45.086.950,31 44.172.808,24
62.825.633,35 60.792.572,34 60.691.601,01 Transferências Recebidas
Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, 58.658.540,00
45.086.950,31 44.172.808,24
em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independente- Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte. As receitas geradoras Intragovernamentais
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E
mente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores de recursos financeiros da Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ
DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO (EM R$)
serem oriundos ou não da execução orçamentária. 3.2. Caixa e Equivalentes de Caixa. constituem-se fundamentalmente pelas subvenções recebidas através das dotações
31/12/2020
31/12/2019
Registra os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, orçamentárias da Prefeitura (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços,
Urbanismo
(52.098.022,49) (54.070.557,23)
com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a tendo a seguinte composição em 31/12/2020:
Total dos Desembolsos de Pessoal
Fonte de Recursos
R$ %
data-base das demonstrações financeiras. Os pagamentos realizados com fonte de Receitas
(52.098.022,49) (54.070.557,23)
recursos próprios são feitos na Tesouraria da empresa, bem como os pagamentos de Aluguéis
Própria
9.069.867,40 94,01 e Demais Despesas por Função
fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações de fontes de recurso do Tesouro Aplicações Financeiras
Própria
122.758,45 1,27 4.3.8. Fornecedores e Contas a Pagar. Nesse grupo de contas, estão registradas as
Municipal, cujos registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento Faturamento - Outros Clientes
Própria
44.507,44 0,46 obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens
do recurso e pelo efetivo pagamento ao beneficiário. Para os pagamentos centralizados, Outras
Própria
410.940,28 4,26 entregues até o último dia do encerramento do exercício. As despesas, que foram deque são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal, os valores das obrigações e créditos Total
9.648.073,57 100,00 vidamente empenhadas, estão classificadas como Passivo Financeiro, enquanto que,
as despesas, sem correspondência orçamentária, estão classificadas como Passivo
As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020 de acordo com a sua fonte de custeio foram:
Despesas
Fonte de Recursos Valor Empenhado R$
% Valor Liquidado R$
% Valor Pago R$
% Permanente. Estão apresentadas na tabela a seguir os valores relativos as despesas
Pessoal e Encargos
Tesouro Municipal
31.273.295,43 59,20
30.008.896,05 61,73 27.268.007,70
59,51 executadas (Passivo Financeiro), bem como as despesas sem cobertura orçamentária,
Apoio Administrativo
Própria
6.122.431,18 11,59
4.833.706,76
9,94 4.827.120,02
10,53 registradas nesse grupo de contas, referentes ao exercício atual e aos anteriores:
R$
Sentenças Judiciais e Precatórios
Tesouro Municipal
3.590.230,05
6,80
3.590.230,05
7,38 3.590.230,05
7,84 Conta
2.216.693,34
Sentenças Judiciais e Precatórios
Própria
1.750.540,38
3,31
1.750.540,38
3,60 1.750.540,38
3,82 Despesas empenhadas
2.420.956,01
Oper/Manut. Planos Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores
Tesouro Municipal
4.303.859,59
8,15
3.352.685,90
6,90 3.352.685,90
7,32 Despesas sem cobertura orçamentária - exercício atual
Despesas Obrigatórias e outros custeios
Tesouro Municipal
3.280.949,46
6,21
3.243.687,84
6,67 3.196.644,36
6,98 Despesas sem cobertura orçamentária - exercícios anteriores 7.464.146,43
12.101.795,78
Concessionárias de Serviços Públicos
Própria
1.551.261,51
2,94
1.027.496,15
2,11 1.027.496,15
2,24 Total
Obrigações Tributárias e Contributivas
Própria
744.109,39
1,41
652.852,44
1,34
652.852,44
1,42 4.3.9. Obrigações Fiscais. Os valores registrados nessa conta referem-se a ObrigaManutenção e Desenvolvimento de Informática
Própria
208.165,86
0,39
155.241,69
0,32
155.241,69
0,34 ções Tributárias a Recolher, registradas exclusivamente no Passivo Circulante, conforme
Curto Prazo
Total
52.824.842,85 100,00
48.615.337,26 100,00 45.820.818,69 100,00 tabela a seguir:
31/12/20 R$ 31/12/19 R$
4.2. Balanço Financeiro. 4.2.1 Transferências Financeiras Recebidas. Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados Conta
4.785,88
20.280,35
no Balanço Financeiro na coluna ingressos são provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 45.086.950,31 em 31/12/2020. 4.2.2 – COFINS a Recolher
1.022,44
4.367,12
Restos a Pagar. Os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2020, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorçamentários PIS(PASEP) a Recolher
5.808,32
24.647,47
para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição por fonte de recursos dos valores Total
4.3.10. Demais Obrigações a Curto Prazo. Com exigibilidade de curto prazo, apresenta
inscritos no exercício está apresentada na tabela a seguir:
Curto Prazo
Inscrição de Restos a Pagar
Fonte de Recursos RPP inscrito em 31/12/2020 R$
% RPN inscrito em 31/12/2020 R$
% os valores relativos a:
31/12/20 R$ 31/12/19 R$
Pessoal e Encargos
Tesouro Municipal
2.729.102,02
97,66
1.264.399,38
30,04 Conta
1.059.311,79
990.664,51
Apoio Administrativo
Própria
585,00
0,02
950.999,89
22,59 Consignações sobre Folha de Pagamento
1.942.938,11 2.017.548,28
Apoio Administrativo
Tesouro Municipal
52.307,25
1,24 Depósitos e Cauções
122.820,04
348.072,52
Oper/Manut. Planos Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores
Própria
470.291,59
11,17 Retenções sobre Faturas
220.184,63
220.184,63
Oper/Manut. Planos Inclinados, Esc.Rolantes e Geradores
Tesouro Municipal
480.882,10
11,42 Receita a Apropriar
837,46
807,46
Despesas Obrigatórias e outros custeios
Tesouro Municipal
58.829,81
2,11
455.245,96
10,81 Diversos Valores Restituíveis
Total
3.346.092,03 3.577.277,40
Concessionárias de Serv. Públicos de Energia Elétrica
Própria
356.824,69
Concessionárias de Serviços Públicos
Própria
6.001,74
0,21
125.630,56
2,98 4.3.11. Provisões. Estão registrados na conta de provisões a curto prazo as continManutenção e Desenvolvimento de Informática
Própria
52.924,17
1,26 gências Cíveis e Trabalhistas ea longo prazo, os valores referentes as contingências
Total
2.794.518,57 100,00
4.209.505,59 100,00 judiciais cíveis, trabalhistas ede riscos fiscais, que representam obrigações correntes
provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade de perda conside4.3. Balanço Patrimonial. Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos
Bens Imóveis - Custo de Aquisição
radas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo sido registrados com
principais grupos desta demonstração. 4.3.1. Créditos a Curto Prazo. Os saldos regisTaxa
base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica, conforme tabela a seguir:
trados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não recebidos
Anual
Custo de
Valor Líquido Valor Líquido
Curto Prazo
Longo Prazo
até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo os principais
Depre- aquisição em Depreciação Contábil em Contábil em Conta
31/12/20 R$ 31/12/19 R$ 31/12/20 R$ 31/12/19 R$
detalhados a seguir:
Bem
ciação %
31/12/20 R$ em 31/12/20 R$ 31/12/20 R$ 31/12/19 R$ Contingências Cíveis
1.564.175,33 1.564.175,33 9.525.463,97 11.858.862,22
Desdobramento
31/12/20 R$ 31/12/19 R$ Terrenos
2.245.859,71
- 2.245.859,71 2.245.859,71 Contingências Trabalhistas
12.227,14
- 19.695.812,83 18.699.536,61
Subvenções a Receber - PCRJ
4.759.155,10 7.026.039,02 Edificações
4
1.726.682,33 (1.718.035,25)
8.647,08
11.147,64 Riscos Fiscais - INSS
- 3.591.968,67 3.560.914,07
Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias
3.606.080,40 3.496.742,04 Instalações
10
481.680,84
(481.680,84)
Riscos Fiscais - IRPJ
4.816,81
31.614,38
Cauções
1.913.831,00 2.017.173,28 Redes de IlumiRiscos Fiscais - COFINS
- 7.509.042,12 7.399.018,69
Adiantamentos Concedidos
730.252,10
20.291,43 nação Pública 4
148.066.844,95(122.487.731,54) 25.579.113,41 28.775.148,16 Riscos Fiscais - PASEP
- 1.165.072,68 1.139.190,78
Aluguéis a Receber - Outros Contratos
703.374,24
627.732,26 Total
152.521.067,83(124.687.447,63) 27.833.620,20 31.032.155,51 Total
1.576.402,47 1.564.175,33 41.492.177,08 42.689.136,75
Créditos Tributários a Compensar
696.142,27
727.639,13 Imobilizado
4.3.12. Resultado Diferido. O saldo dessa conta está formado basicamente pelo monDepósitos Judiciais
233.018,73
233.018,73 Total
27.973.084,63 31.226.223,43 tante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato
Emprétimos Concedidos a Funcionários
192.426,95
240.868,81 4.3.6. Intangível. O intangível é exclusivamente de softwares, no valor de R$ 150.000,00, SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de
Outros Créditos
24.327,81
24.327,81 já totalmente amortizado e estão registrados pelo método do custo deduzidos da amor- pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconheciTotal
12.858.608,60 14.413.832,51 tização calculada pelas taxas máximas definidas pela Receita Federal do Brasil. 4.3.7. dos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes a curto
4.3.2. Estoques. Os valores registrados neste grupo referem-se ao estoque de matéria Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar. Estão registra- prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar. 4.3.13. Patriprima da atividade fim, que são postes, braços retos de aço e de ferro fundido, conectores dos exclusivamente em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante,sendo o saldo mônio Líquido. Capital Social. O Capital Social é de R$ 100.000.000,00, representado
e outros ligados a Iluminação Pública, bem como, os de uso e consumo, como: unifor- composto da seguinte forma:
Curto Prazo
por 67.375.322 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizadas pela
mes, capacetes, e materiais de limpeza e higiene em geral, alcançando o valor de R$ Conta
31/12/20 R$ 31/12/19 R$ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e 2.575 ações por demais sócios, resultando em
426.502,74 em 31/12/2020 e R$ 511.591,65 em 31/12/2019. 4.3.3. Realizável a Longo Pessoal a Pagar
3.641.212,85 3.171.405,49 um Capital integralizado de R$ 100.000.000,00. Os seus principais sócios e acionistas,
Prazo. O valor apresentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se a crédi- Encargos Sociais a Pagar
1.569.117,22 1.255.952,02 os respectivos números, espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizatos com expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2020) Total
5.210.330,07 4.427.357,51 do do exercício corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:
conforme o detalhamento apresentado a seguir:
Posição em 31/12/20
31/12/19
Desdobramento
31/12/2020 R$ 31/12/2019 R$
Ações
Ações
Capital Social
Ações
Capital Social
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas
941.798,29
941.798,29
Ações Ordinárias
Preferenciais
Total de ações
Integralizadas
Integralizado Integralizadas Integralizado
Créditos Judiciais Não Tributários a Receber
228.482,04
228.482,04 Sócios/Acionistas
Qtde
%
Qtde %
Qtde
%
Qtde
R$
Qtde
R$
Outros Créditos e Valores a Receber
966.378,85
966.378,85
67.375.322 99,996
- 67.375.322,00 99,996
67.375.322,00
99.996.178,25 67.375.322,00 99.996.178,25
Total
2.136.659,18 2.136.659,18 Pref. do Rio de Janeiro
2.575 0,004
2.575,00 0,004
2.575,00
3.821,75
2.575,00
3.821,75
O saldo de “Outros Créditos e Valores a Receber”, no valor de R$ 966.378,85, refe- Outros (até 5%)
67.377.897,00 100,00
- 67.377.897,00 100,00
67.377.897,00 100.000.000,00 67.377.897,00 100.000.000,00
re-se a valores a receber da Prefeitura do contrato celebrado em 2006 entre o San- Total
tander e a Prefeitura, onde o valor corresponde às contas bancárias dos servidores Resultado do Exercício e PrejuízosAcumulados. Em 2020, a Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ teve um Resultado Operacional negativo de R$ 3.384.763,36.
da RIOLUZ que seria repassado à empresa. 4.3.4. Investimentos. Os investimentos Ajustes de Exercícios Anteriores. Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificaçãode erros de registros feitos em exercícios
referem-se exclusivamente as participações societárias na empresa TELECOMUNI- anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:
Grupo Balanço
Saldo em
Ajuste
valor de exercício anterior
CACOES BRASILEIRAS SA, no valor de R$ 4.834,89em 31/12/2020 e 31/12/2019.
Patrimonial
31/12/19
Fato
R$
ajustado em 31/12/20
4.3.5. Imobilizado. Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:
Passivo Circulante (21.680.262,10) Retificação de apropriação por duplicidade e erro de registro na conta Fornecedores
2.053.267,92
(19.626.994,18)
Bens Móveis
Efeito líquido
2.053.267,92
Taxa
Custo de
Valor Líqui- Valor Líqui2020 R$
Anual
aquisição Depreciação do Contábil do Contábil 5. Outras Informações. 5.1. Passivos Contingentes Não Registrados e Garantias Balanço Patrimonial - Conciliação
12.112.361,51
Deprecia- em 31/12/20 em 31/12/20 em 31/12/20 em 31/12/19 Prestadas. Contingências Passivas. Em dezembro de 2020, com base em relatórios Ativo Financeiro
7.952.557,45
Bem
ção %
R$
R$
R$
R$ encaminhados pelos escritórios contratados para tratar das causas jurídicas da RIO- Passivo Financeiro
4.159.804,06
LUZ, as Contingências Cíveis apresentaram o montante de R$ 2.831.043,58, sendo Superávit/Déficit Financeiro
Máquinas e
Equipamentos
10
1.465.474,00 (1.366.075,59) 99.398,41 136.886,92 R$ 1.015.513,69 em 2019. Garantias Prestadas. O imóvel localizado na Rua Prefeito Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Balanço
3.017.372,18
Equipamentos
Olímpio de Melo, 1514, Benfica, no valor de R$ 1.919.427,49 foi penhorado em junho de Patrimonial
de Informática
20
1.005.706,82 (1.002.269,10)
3.437,72
5.978,12 2015 para garantir a Ação Fiscal sobre PASEP, constante do processo da Procuradoria Valor inscrito em RPN em 2020, cujos empenhos serão cancelados
em 2021
1.144.701,06
Móveis e Utensílios
10
391.134,36 (372.585,17) 18.549,19 26.132,87 Geral da Fazenda Nacional nº 10768 028614/96-62. 5.2. Conciliação do Superávit/ Valor de apropriação feita em duplicidade na conta Fornecedores,
Veículos
20
2.211.211,87 (2.211.211,87)
- Déficit Financeiro. Na tabela seguinte é apresentada a conciliação entre os valores será ajustado em 2021
(1.431,72)
160.574,14 (142.495,03) 18.079,11 25.070,01 evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração Valor da conta Diversos Valores Restituíveis, que será restituído em 2021
Instalações
10
(837,46)
5.234.101,19 (5.094.636,76) 139.464,43 194.067,92 do superávit ou déficit financeiro do exercício.
Total
Superávit/ Déficit Financeiro
4.159.804,06

34 Financeiro

Sexta-feira, 30 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

5.3 Conciliação da Receita Bruta. Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar
à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG
47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Descrição
Saldo 2020 R$ Saldo 2019 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços
9.566.543,58
9.275.236,68
(-) Cancelamentos/Devoluções
Subvenções
42.820.066,39 46.645.166,37
Receita Financeira
156.134,43
183.752,38
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas
2.204.832,81 13.470.970,87
Outras Receitas Operacionais
254.598,16
900.371,53
Receita Bruta Contábil
55.002.175,37 70.475.497,83
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas (2.204.832,81) (13.470.970,87)
Receita Bruta Tributável
52.797.342,56 57.004.526,96
6. Partes Relacionadas. A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIO-

LUZ mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações
com: - o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação
orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades; - o acionista controlador, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos
impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano
– IPTU; - a Empresa Municipal de Urbanização RIO-URBE pelo contrato comercial
de aluguel do edifício sede da RIOLUZ, localizado na rua Voluntários da Pátria, 169,
Botafogo; - a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços gráficos.
ASSINATURAS
Paulo Cezar dos Santos - Diretor Presidente
Carolina Maria Coelho da Camara Veloso
Diretor de Administração e Finanças
João Fernandes de Souza Filho - Contador – CRC 022.776/O-5

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia Municipal de Energia
e Iluminação – RIOLUZ, cumprindo o disposto no item V do art. 142 da Lei
6.404 de 15/12/1976, atualizada pela Lei 11.638 de 28/12/2007 e Lei 11.941
de 27/05/2009, que examinou o Relatório de Administração, o Relatório da
Auditoria Geral e as Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Liquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas,
levantado em 31/12/2020, levando em conta as ressalvas apontadas pelo
aludido Conselho, indica que os referidos documentos se encontram em
condições de serem aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021.
Bruno Bierrenbach Bonetti - Vice Presidente do Conselho -Presidente da Rioluz
Anna Laura M. V. de Secco Freire Monteiro Martins - Presidente do Conselho.
Membros: Miria Ferreira; Bruno Ferreira de Mattos; Luiz David Benevides

ZELUX AGRÍCOLA S.A.

CNPJ nº 02.140.546/0001-73
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Apresentamos aos acionistas as demonstrações financeiras dos exercícios financeiros encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2019,
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
expressas em milhares de Reais, com as respectivas notas explicativas. A Companhia concentra suas atividades em arrendamento de terras próprias a terceiros,
dos exercícios findos em 2020 e 2019 (método indireto)
que as utilizam para cultivo de cana-de-açúcar. A Diretoria.
2020
2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
I - Fluxos de caixa das atividades operacionais
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2020 e 2019
8.770 10.235
2020
2019 Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL
2020
2019
ATIVO
Ajustes por:
Receitas Operacionais
Ativo Circulante
47
Arrendamento de terras
13.861
11.987 Bonus de Adimplencia
Caixa
11
1 Outras Receitas Operacionais
74
3.000 Ajuste de exercícos anteriores
Bancos - Contas Disponíveis
- Menos:Tributos e Contribuições incidentes sobre Receita
506
438 Perda na baixa de bens
Aplicações de Liquidez Imediata
4.589
4.430 Operacional
Lucro líquido após ajustes
8.817 10.309
Clientes de Serviços e Locatários
2.006
1.030
(1.120)
(87)
13.355 14.549 Diminuição/(Aumento) nas contas a receber e outros
Aumento /(Diminuição) nas Contas a Pagar e outros
386
(122)
Outros Devedores
55
62 Despesas Operacionais
Tributos pagos sobre resultados 1º, 2º e 3º trimestre
(904) (2.151)
9
8 Despesas gerais e administrativas:
Dispêndios Antecipados
1.695
1.935 Provisão de IRPJ/CSLL do 4º trimestre a pagar no Exercício seguinte (656) (343)
Total do Ativo Circulante
6.670
5.531 Despesas com pessoal - Empregados
6.523 7.606
Despesas com pessoal - Administradores
1.350
1.328 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Ativo Não-Circulante
Despesas gerais e administrativas diversas
766
837 II - Fluxos de caixa das atividades de investimento
Realizavel a longo prazo
(7)
(2)
Despesas tributárias
713
746 Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Depositos e Cauções
150
4.524
4.846 III - Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ativo Imobilizado
Dividendos no
(6.347) (13.105)
Receitas e Despesas Financeiras
Terra Nua
17.087 17.087 Receitas e ganhos financeiros
(6.347) (13.105)
222
569 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
236
229 Menos: Perdas em aplicação financeira
Outros Bens Móveis
169 (5.501)
277
31 IV - Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes
Total do Imobilizado
17.323 17.316 Menos: Despesas financeiras
4.431 9.932
6
6 Caixa e equivalentes no início do exercício
4.600 4.431
(61)
532 Caixa e equivalentes no final do exercício
Ativo Intangível
8.770 10.235 Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalentes durante o exercício 169 (5.501)
Bens Intangíveis e Direitos
20
20 Resultado Operacional
(8)
(8) Resultado Não Operacional
Amortização Acumulada
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8.770 10.235
12
12 Resultado antes dos tributos, contribuições e participações
Total Intangível
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Despesas
Tributárias
IRPJ
e
CSLL
do
1º
e
3º
Trimestre
904
2.151
17.485 17.328
Total do Ativo Não-Circulante
Capital Reserva Lucros a
Resultado antes da Provisão de IRPJ e CSLL do 4º Trimestre
7.866
8.084
Total do Ativo
24.155 22.859 Provisão para IRPJ e CSLL do 4º Trimestre
Social
Legal Destinar
Total
656
343
18.785
818
7.723 27.326
PASSIVO
2020
2019 Resultado líquido do exercício
7.210
7.741 31/12/18 Saldo
7.741 7.741
Passivo Circulante
Lucro por ação (R$)
0,383859 0,412090 31/12/19 Lucro Líquido do exercício
31/12/20 Ajuste de Exercícios Anteriores
75
75
Fornecedores
15
59
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31/12/19 Destinação do Lucro do exercício
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Remunerações a Pagar
349
299
e acumulados:
Tributos e Contribuições a Recolher
203
172 1. Operações. A Companhia atua como arrendadora de terras agrícolas, atualReserva Legal
387
(387)
Provisão para IRPJ e CSLL
602
257 mente com cultura de cana-de-açúcar. 2. Controladora. A Companhia é subsidiDividendos distribuídos
- (13.105) (13.105)
18.785
1.205
2.047 22.037
39
35 ária integral da Trilux Participações S.A., CNPJ 32.185.928/0001-84, com sede no 31/12/19 Saldo
Outros Credores
7.210 7.210
Total do Passivo Circulante
1.208
822 Rio de Janeiro, RJ, na Rua Visconde de Pirajá, nº 623, salas 201, 202 e 205, Ipane- 31/12/20 Lucro Líquido do exercício
ma, integralmente de capital nacional. 3. Principais práticas contábeis. O resul- 31/12/20 Bonus de Adimplencia CSLL.
47
47
Patrimônio Líquido
tado é apurado pelo regime de competência. Os ativos e passivos contemplam as 31/12/20 Destinação do Lucro do exercício
Capital Social Integralizado
18.785 18.785 variações monetárias e cambiais, se ocorridas, bem como os rendimentos e encare acumulados:
Reservas de Lucros:
gos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata
Reserva Legal
361
(361)
Reserva Legal
1.566
1.205 dia. Quando aplicável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor
Dividendos distribuídos
- (6.347) (6.347)
2.596
2.047 de mercado ou provável de realização. 4. Ajustes de avaliações patrimoniais. 31/12/20 Saldo
Lucros a Destinar
18.785
1.566
2.596 22.947
4.162
3.252 Não houve necessidade de ajustes patrimoniais ou a valor presente, pois os valo- Capital Social. O capital social de R$ 18.785 encontra-se totalmente integralizaTotal de Reservas de Lucros
22.947 22.037 res ativos e passivos foram considerados como já expressando o seu justo valor. 5. do e é representado por 18.785 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo
24.155 22.859
A Diretoria
Contador - Odilon Altino Dutra - CRC – RJ 027 934/0-9

PROCEC – ENGENHARIA S.A.

CNPJ Nº 00.346.071/0001-40
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas, em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao público em geral as demonstrações financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 31 de março de 2021. A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31/12/2020
Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2020
31/12/2020
31/12/2019 Receitas
31/12/2020
31/12/2019 Passivo
31/12/2020
31/12/2019
Ativo
Circulante
902.514,70 1.208.396,71
Circulante
3.085.112,21 3.983.755,13
Receita Bruta
23.246.435,36
6.475.563,76
Tributarios A Recolher
821.550,76
108.069,24
Caixa e Equivalente de Caixa
1.342.996,31
132.349,20
Deduções de Impostos
(1.866.555,21)
(243.464,73)
Salários A Pagar
80.963,94
2.025,75
Contas a Receber Pessoas Jurídicas
1.742.115,90 3.810.723,38
21.379.880,15
6.232.099,03
Créditos De Acionistas
- 1.098.301,72 Despesas
Tributos a Recuperar
40.682,55
Patrimônio Líquido
14.490.966,40 15.273.695,64
Não Circulante
12.308.368,89 12.498.337,22
Despesas Operacionais das atividades
11.178.044,55
2.935.417,96
Capital Social
10.000.000,00 10.000.000,00
Realizável a Longo Prazo
12.183.826,51 12.306.798,19
Despesas com Pessoal
5.407.838,63
1.094.849,15
Créditos de Acionistas para Futuro Aumento de
Depósitos Judiciais
211.194,91
211.194,91
Despesas de vendas e serviços
8.805,98
84.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
Créditos com Pessoas Jurídicas
406.497,58
903.428,73 Capital
Despesas Financeiras
51.194,42
17.867,94
Reserva Legal
423.274,00
233.942,00
Créditos com Pessoas Físicas
11.566.134,02 11.330.000,00
Impostos e Taxas
10.893,99
1.874,90
Reserva de Lucros
57.692,40
63.376,71
Provisão para Devedores Duvidosos
- (137.825,45)
Outras Despesas Operacionais
1.372.671,92
848.882,15
Lucros Acumulados
966.376,93 Resultado Antes do IRPJ e CSLL
Imobilizado
124.542,38
191.539,03
3.350.430,66
1.249.206,93
Sociedade em Conta de Particip. - PROCEC-SCP2
10.000,00
10.000,00 Provisão para IRPJ e CSLL
Edifícios e Construções
127.502,94
127.502,94
728.465,47
84.526,86
15.393.481,10 16.482.092,35 Resultado Líquido do Exercício
Imobilizações Diversas
295.894,67
295.894,67 Total do Passivo
2.621.965,19
1.164.680,07
Depreciações Acumuladas
(298.855,23) (231.858,58)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Findo em 31/12/2020
Total do ativo
15.393.481,10 16.482.092,35
Capital Créditos para Futuro Reserva Reserva de Lucros /
PROCEC
Social Aumento de Capital
Legal Lucros Acumulados
Total
SCP2
Total
Demonstração dos Fluxos de Caixa Para o Exercício Findo Em 31/12/2020
7.500.000,00
800.000,00 233.942,00
63.376,71 8.597.318,71 10.000,00 8.607.318,71
Atividades Operacionais
31/12/2020 31/12/2019 Saldos em 31/12/2018
3.200.000,00
- 3.200.000,00
- 3.200.000,00
Lucro do Exercício
2.621.965,19 1.164.680,07 Créditos dos Acionistas para Aumento de Capital
1.164.680,07 1.164.680,07
- 1.164.680,07
Depreciação
66.996,65
- Lucro Líquido do Exercício
Constituição de Reserva Legal
- 58.234,00
(58.234,00)
(Aumento) Redução nos Ativos
(198.303,14) (198.303,14)
- (198.303,14)
Contas a Receber
2.068.607,48 820.370,91 Distribuição de lucro para a PROCEC-SCP2
Contas a Receber a Longo Prazo
122.971,68 (3.926.413,52) Aumento de capital com créditos dos acionistas
2.500.000,00
- 2.500.000,00
- 2.500.000,00
Outras Contas a Receber
40.682,55
- AGE 17/09/2019
Saldos em 31/12/2019
10.000.000,00
4.000.000,00 292.176,00
971.519,64 15.263.695,64 10.000,00 15.273.695,64
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
2.621.965,19 2.621.965,19
- 2.621.965,19
Contas a Pagar
(305.882,01) (3.871.293,43) Lucro Líquido do Exercício
Constituição de Reserva Legal
- 131.09800
(131.098,00)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais
Distribuição de lucro para a PROCEC-SCP2
(735.171,60) (735.171,60)
- (735.171,60)
Atividades de Investimentos
(2.669.522,83) (2.669.522,83)
- (2.669.522,83)
Aquisição de Ativo Imobilizado
(293) Distribuição de dividendos antecipados
Saldos em 31/12/2020
10.000.000,00
4.000.000,00 423.274,00
57.692,40 14.480.966,40 10.000,00 14.490.966,40
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos
Créditos de Acionistas
- 3.200.000,00 Notas Explicativas Sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2020: Nota 1 – Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis da
empresa foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância com as Leis n° 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09,
Atividades de Financiamentos
Distribuição de Lucros a PROCEC SCP2
(735.171,60) (198.303,34) onde: (a) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência mensal; (b) As receitas de execução de obras são tributadas pelo regime de caixa. (c) As
Distribuição de Dividendos aos acionistas
(2.669.522,83)
- taxas de depreciação são apropriadas de conformidade pelo tempo de vida útil dos bens. Nota 2 – Capital social: Conforme Ata de Reunião dos Quotistas, realizada em
Aumento do Capital Social
- 2.500.000,00 31/01/2018, a empresa foi transformada em sociedade anônima, sob a denominação de “PROCEC Engenharia S.A.”. O capital social da Companhia em 31/12/2020 é de
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamento 1.210.647,11 (311.252,31) R$ 10.000.000,00, dividido em 7.500.000 ações, sendo 6.000.000 de ações ON e 1.500.000 de ações PN, todas sem valor nominal. Em 31/01/2018, foi constituída a sociedade em conta de Participação, denominada PROCEC Engenharia S.A. – SCP2, com capital social de R$ 10.000,00, CNPJ nº 33.256.656/0001-29, tendo como objetivo:
Aumento (Redução) nas Disponib.
de Caixa e Equiv.
1.210.647,11 (311.252,31) vistoriar projetos de estruturas e fundações, assistência técnica e construção, administração e gerenciamento de obras de engenharia e recuperação e reforço de pontes e
Caixa e Equivalente no início do Exercício
132.349,20 443.601,51 viadutos, tendo como sócia participante a ENGEROD – Engenharia e Consultoria Ltda.
Caixa e Equivalente no fim do Exercício
1.342.996,31 132.349,20
Eduardo Valeriano Alves - Presidente -- Bruno Valeriano Alves - Diretor -- Nicola Lo Duca Neto - Técnico em Contabilidade - CRC/RJ: 074128/O2

CDL: Dia das Mães será o da lembrancinha
O

comércio carioca
está moderadamente
otimista
com o aumento das vendas para o Dia das Mães,
a maior data comemorativa para o setor depois do
Natal. A data que já foi do
“presentão” este ano vai
ser da “lembrancinha”, de
acordo com o Clube de
Diretores Lojistas do Rio
de Janeiro (CDL-Rio), e o
Sindicato dos Lojistas do
Comércio do Município
do Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio), que juntos representam mais de 30 mil
lojistas.
“Na verdade, a razão do
moderado otimismo dos
lojistas com o aumento
das vendas para o Dia das
Mães é que, além da pandemia, as condições de vida dos brasileiros vêm se

deteriorando, com a perda
do poder aquisitivo. A recente PNAD, divulgada
pelo IBGE no último dia
31 de março, mostra que
a taxa de desemprego do
trimestre encerrado em
janeiro de 2021 atingiu
14,2%, com 14,3 milhões
de desempregados, para os
quais o consumo deixou de
existir. Sendo assim, é urgente que sejam renovadas
e ampliadas medidas que
mitiguem as imensas dificuldades, que penalizam
grande parte da população
brasileira”, diz Aldo Gonçalves, presidente das duas
entidades.
Segundo ele, neste
contexto adverso que estamos vivendo por conta
da pandemia, que impôs
o isolamento social, alterou o comportamento

de consumo das pessoas
e obrigou o comércio a
cumprir uma série de restrições, impostas por vários decretos municipais
e estaduais que vem castigando o setor, apontado
como o mais impactado
pela pandemia.
“Por conta disso, mais
de 75 mil estabelecimentos comercias fecharam
suas portas no ano passado, segundo a CNC, e mais
de 10 mil no Rio de Janeiro em 2019, de acordo com
dados do CDL-Rio. Convém ressaltar que aqui no
Rio o comércio parou por
quase 100 dias. Não custa
lembrar que cada dia parado representa cerca de R$
405 milhões em perdas de
vendas”, diz.
Ainda assim, segundo
o CDL-Rio e o Sindilojas-

-Rio, os lojistas criaram
uma série de estímulos
para aumentar as vendas,
entre promoções, descontos, sistemas de crédito
diferenciados e diversificação de produtos. Eles
acreditam que vestuário,
calçados, bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumes, produtos de beleza,
devem ser os presentes
mais vendidos.
Pesquisa realizada pela
Hibou em parceria com a
Scoregroup apontou que
oito em cada 10 brasileiros pretende não promover encontros familiares
e que 62,8% dos brasileiros acredita que o feriado
ocorrerá em fases amarelas e vermelhas em função
da Covid. Para 20,7% dos
brasileiros, ir até casa da
mãe ou sogra é uma opção.

O estudo apontou que
para o brasileiro o Dia das
Mães é como se fosse uma
data de reconhecimento
para todas elas (33%) ou
com uma simbologia importante (22,1%). Já 13,8%
enxerga como uma chance
de reunir a família. O que
não pode faltar nessa data tão especial é a família
(71,2%), almoço (35,7%)
e presentes (12,8%). As
mães estão no topo da lista
de presentes para 73,6% da
população, porém 17,6%
também se auto presenteia,
12,1% não compra presente para ninguém e 11,6%
compra sim, mas para as
avós. Para escolher esse
presente, 52,9% aposta em
algo que ela já queira, 22%
algo que ela não espera e
21,9% escolhe algo útil
para o dia a dia: vestuário

(61,6%), calçados (44%),
perfumes (40,3%), bolsas
e acessórios (37,6%), beleza e maquiagem (26,5%) e
joalheria (26%).
A escolha pela compra
virtual também reflete na
idade da população e afinidade com internet e tecnologia, em que a maior
fatia, de 69,7%, possui de
26 a 35 anos.
Um total de 2.691 brasileiros respondeu a pesquisa de forma digital, entre 6 e 7 de abril de 2021,
garantindo resultado com
1,9% de margem de erro.
A pesquisa engloba níveis
de renda ABCD e todas as
faixas etárias, de entrevistados em São Paulo, Porto
Alegre, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Salvador,
Curitiba, Brasília, Recife e
Manaus.
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Balanços Patrimoniais

Nota

2020
2019
ATIVOS
42.852
44.597
CIRCULANTE
3.077
5.396
Caixa e equivalente de caixa
5
880
329
Contas a receber de clientes
6
2.111
5.002
Tributos a recuperar
36
Despesas antecipadas
50
65
NÃO CIRCULANTE
39.775
39.201
Contas a receber de clientes LP
6
2.283
Depósitos judiciais
24
37
Direito de uso de ativos
193
791
Intangível
7
37.275
38.373
PASSIVOS
42.852
44.597
CIRCULANTE
4.106
2.294
Fornecedores
8
1.462
371
Obrigações trabalhistas e sociais
9
1.264
678
Impostos e contribuições a recolher
10
368
201
Adiantamento de clientes
48
47
Passivo de arrendamento CP
38
76
Dividendos a pagar
11
919
919
Outras contas a pagar
7
1
NÃO CIRCULANTE
1.832
4.562
Passivo de arrendamento LP
157
715
Partes relacionadas
11
236
1.973
Provisão para contingências
12
1.439
1.874
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
36.914
37.741
Capital social
13
36.100
36.100
Reserva de lucros
1.641
Adiantamento para futuro aumento de capital
11
2.945
Prejuízos acumulados
(2.131)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM
31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando
mencionado de outra forma). 1. Contexto Operacional. A RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A. é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), de capital fechado, constituída em 6/12/11 e localizada à Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 1480, Sala Matriz Rio Terminais, Centro, CEP 26.220060, município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro e tem por objeto a outorga em caráter de exclusividade da concessão de serviços públicos para operação, administração, manutenção, conservação, reforma construção e exploração comercial conjunta de terminais rodoviários metropolitanos da Cidade do
Rio de Janeiro e Grande Rio: • Terminal Américo Fontenelle; • Terminal Menezes
Cortes; • Terminal Nilópolis; • Terminal Nova Iguaçu. O prazo de concessão é de
25 anos a contar a data de início de operação podendo ser prorrogado por igual
período desde que plenamente atendidos os requisitos de modernização e atualização que vierem a ser exigidos pelo Poder Concedente - Cia. de Desenvolvimento e Terminais Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (CODERTE) com
objetivo de melhorar as instalações, serviços e o atendimento à população nestes terminais. A remuneração da concessionária será constituída das seguintes
tarifas: a) Tarifa de Embarque na modalidade de passageiro embarcado (T.E.T.);
b) Tarifa de Acostamento (T.A.); c) Tarifas de Embarque de Operações de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual. Adicionalmente a receita bruta
das atividades de eventos realizados em áreas dos terminais, comercialização,
locação e arrendamento de espaços internos e externos nos limites das áreas
concedidas, estacionamentos onde for possível, exploração de serviços sanitários, veiculação de publicidade nas áreas internas e externas, venda e alimentos,
bebidas e comércio, outras formas de operação comercial e direitos de transmissão de rádio e TV, complementam a remuneração da concessionária. A Concessionária como forma de cumprimento de suas obrigações perante a CODERTE
pagará o valor da outorga fixa e 10% sobre as receitas brutas das tarifas e demais receitas advindas da exploração comercial, publicitária, sanitária e qualquer outra receita auferida pela concessionária previstas ou não no edital. Impactos da pandemia o COVID-19. Ações realizadas pela RIOTERP - Rio Terminais Rod.Rios de Passageiros S.A. A RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários
de Passageiros acredita que a informação e a proteção são as chaves para o
enfrentamento eficaz dos desafios impostos pela Pandemia. E por isso, desde o
início da pandemia, visando minimizar o risco de contágio e reforçar a prevenção
contra a transmissão do novo coronavírus, desenvolveu um rígido protocolo de
biossegurança. Consolidadas em um plano de biossegurança e seguindo as
orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde municipais e
estaduais, as medidas de proteção sanitária contemplam desde o reforço à higienização dos espaços até a disponibilização de dispensers de álcool em gel
70%. Ainda em maio de 2020, RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passageiros, lançou a campanha “Embarque Seguro”, que atrelada ao protocolo de
biossegurança, tem como objetivo conscientizar os clientes e colaboradores
sobre a importância das medidas de proteção para a contenção do vírus e a
preservação da vida de todos. A Campanha que foi amplamente veiculada nos
canais digitais da empresa e divulgada na imprensa, utilizou recursos audiovisuais para explicar as medidas adotadas e comunicações visuais para demarcar o
distanciamento entre as pessoas nos empreendimentos. De forma detalhada,
vale citar que o protocolo adotado pela empresa contempla os pilares de Informação, Higienização/Desinfecção E Proteção, conforme detalhado a seguir. Informação: • Plano de Biossegurança para o terminal de passageiros; • Cartilha
de Boas Práticas no combate à Covid-19; • Campanha com dicas de prevenção
nos sistemas de telas dos terminais; • Avisos sonoros sobre as medidas de prevenção; • Comunicação visual com destaque para a manutenção da distância de
segurança; • Cartazes orientando o uso correto das máscaras para os colaboradores; Manual Saúde e Trabalho para os colaboradores, contendo as orientações sobre as medidas de prevenção da COVID-19 na RIOTERP - Rio Terminais
Rodoviários de Passageiros. Higienização/Desinfecção: • Intensificação da higienização dos pontos e superfícies de contato; • Desinfecção dos sanitários; • 2
vezes ao dia, desinfecção das áreas de circulação dos terminais com produto
homologado pela ANVISA; • Maior estoque de suprimentos de proteção e limpeza. Proteção: • Lixeiras exclusivas para descarte de materiais possivelmente infectados (luvas, máscaras, lenços); • Dispositivos de álcool em Gel distribuídos
pelas áreas do terminal; • Instalação de lavatórios nas áreas externas dos sanitários em terminais de grande fluxo, de forma a facilitar a higienização das mãos
com a utilização de sabonete líquido; • Uso de máscaras de proteção por todos
os colaboradores; • Exigência de utilização das máscaras faciais para os clientes; • Demarcação de distanciamento de segurança nas filas; • Implantação de
distância de segurança nos assentos de espera e nas mesas das áreas de alimentação; • Afastamento dos colaboradores do grupo de risco; • Implantação do
home office para as equipes de trabalho que podem realizar as atividades remotamente. Para a diretoria geral da empresa, a RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passageiros se define por ser uma concessionária de serviços essenciais, o que significa estar na linha de frente mesmo em momentos de crise,
como uma pandemia. Nesse sentido, a campanha ‘Embarque Seguro’ e todo o
esforço da empresa com as medidas de proteção reforçam as questões de segurança, mas que tomaram novas formas por conta da Covid-19. A partir de um
trabalho diário, com muito foco em compromisso social, que a empresa realiza
tais esforços para continuar atendendo à população mesmo em momentos como
na Pandemia do novo coronavírus. 2. Base de Preparação. 2.1. Declaração de
conformidade. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 06/04/2021. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2. Base de mensuração. As demonstrações financeiras
foram preparadas com base no seu custo histórico com exceção aos instrumentos financeiros mensurados pelo seu valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras são
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. Todas as informações
contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos. Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou
julgamento, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua.
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que tem
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa n° 6 –
Reconhecimento e mensuração de provisões para crédito de liquidação duvidosa; • Nota explicativa n° 7 – Definição de vida útil do ativo intangível; e • Nota
explicativa n° 12 – Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade de magnitude de saída de recursos. 3. Resumo das Principais Políticas Contábeis. As políticas contábeis
descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. Instrumentos financeiros.
(i) Reconhecimento e mensuração inicial. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Cia. se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes
sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao
valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes
sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao
preço da operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente. No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; VJORA (valor justo através de outros resultados abrangentes) - instrumento de dívida; VJORA - instrumento patrimonial; ou VJR (valor justo através
do resultado). Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é
mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de
dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for
designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócio
cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus termos contratuais geram, em
datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e
juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a
Cia. pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no
valor justo do investimento em Outros Resultados Abrangentes (ORA). Esta escolha é feita por investimento individualmente. (iii) Ativos financeiros – avaliação
sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e
de juros. Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e
pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos, assim como uma margem
de lucro. A Cia. considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 2019 (Em MR$)
Demonstrações dos Resultados
Nota
2020
2019
Receita operacional liquída
15
8.030
14.275
Custo dos serviços prestados
16
(9.317)
(11.151)
Lucro Bruto
(1.287)
3.124
Despesas administrativas e gerais
17
676
(2.328)
Outras receitas (despesas) operacionais
(1.794)
(248)
Resultado antes das despesas
financeiras líquidas e impostos
(2.405)
549
Receitas financeiras
18
135
57
Despesas financeiras
18
(1.502)
(82)
Despesas financeira líquidas
(1.367)
(25)
Resultado antes dos impostos
(3.772)
523
IR e contribuição social
14
(494)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(3.772)
30
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2020
2019
Lucro líquido do exercício
(3.772)
30
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(3.772)
30
Demonstrações das
Reserva de
Mutações do Patrimônio
Lucros
AdiantaTotal
Líquido
mento p/
Predo
Re- Reten- futuro au- juízos patriCapital serva ção de mento de acumu- mônio
social Legal Lucros
capital lados líquido
Saldo em 31/12/2018
17.700 187 1.433
- 19.320
Lucro líquido do exercício
30
30
Destinação para reserva legal
1
(3)
(2)
Distribuição de dividendos
(7)
(7)
Integralização de Capital 18.400
- 18.400
Saldo em 31/12/2019
36.100 188 1.453
- 37.741
Adiantamento para futuro
aumento de capital
2.945
- 2.945
Prejuízo do exercício
- (3.772) (3.772)
Absorção de prejuízos
- (188) (1.453)
1.641
Saldo em 31/12/2020
36.100
0
0
2.945 (2.131) 36.914
os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros.
Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual
que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Cia. considera: • eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de
caixa; • termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; •
o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • os termos que limitam o acesso
da Cia. a fluxos de caixa de ativos específicos. (iv) Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas. Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são
mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo
juros, é reconhecido no resultado. Ativos financeiros a custo amortizado - Esses
ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment.
A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos
no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no
resultado. Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o método
de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no
resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte
do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA
e nunca são reclassificados para o resultado. (v) Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas. Os passivos financeiros
foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor VJR. Um
passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do
resultado caso seja classificado como mantido para negociação, seja um derivativo ou tenha sido designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido,
incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos
no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (vi) Desreconhecimento. Ativos financeiros. A Cia. desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Cia. transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro são transferidos ou na qual a Cia. nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e
também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Cia. realiza transações
em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos.
Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros. A Cia. desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Cia. também desreconhece um passivo
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga é reconhecida no resultado. (vii) Compensação.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Cia. tenha atualmente
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de
liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (viii) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge.
A Cia. não possui instrumentos financeiros derivativos de hedge. 3.2. Ativos intangíveis. Contratos de concessão de serviços – direito de exploração de infraestrutura – ICPC 01 (R1). A infraestrutura dentro do alcance da Interpretação
Técnica ICPC 01 - Contratos de concessão não é registrada como ativo imobilizado do concessionário porque o contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É
prevista apenas a cessão de posse desses bens para a prestação de serviços
públicos, sendo eles revertidos ao poder concedente após o encerramento do
respectivo contrato. O concessionário tem acesso para operar a infraestrutura
para a prestação dos serviços públicos em nome do poder concedente nas condições previstas no contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do
alcance desta interpretação, o concessionário atua como prestador de serviço,
construindo ou melhorando a infraestrutura (serviços de construção ou melhoria)
usada para prestar um serviço público e opera e mantém essa infraestrutura
(serviços de operação) durante determinado prazo. Se o concessionário presta
serviços de construção ou melhoria a remuneração recebida ou a receber pelo
concessionário é registrada pelo seu valor justo. Essa remuneração pode corresponder a direito sobre um ativo intangível ou um ativo financeiro. O concessionário reconhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários dos serviços públicos. No caso da Cia. não está previsto no contrato de concessão qualquer remuneração ao final do prazo de exploração da infraestrutura, razão pela qual nenhum ativo financeiro foi reconhecido nas demonstrações contábeis. Amortização do direito de uso de concessão.
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis a partir da data em que
estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete
o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
A vida útil de um ativo intangível em um contrato de concessão de serviço é o
período a partir do qual a Cia. tem a capacidade de cobrar o público pelo uso da
infraestrutura até o final do período da concessão. Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja adequado. A amortização dos intangíveis é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Anos
Infraestrutura de concessão
21 a 25
Móveis e utensílios
10
Instalações
10
Máquinas e equipamentos
05
Computadores e periféricos
05
Veículos
04
Licença de uso
05
Outorga de concessão
25
3.3. Redução do valor recuperável– Impairment. Ativos financeiros não derivativos. Ativos financeiros não mensurados pelo valor justo por meio de resultado
são avaliados a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Evidência objetiva de que
ativos financeiros tiveram perda de valor inclui: • Inadimplência ou atrasos do
devedor; • Reestruturação de um valor devido a Cia. em condições que a Cia.
não considera em condições normais; • Indicativos de que o devedor ou emissor
irá entrar em falência; • Mudanças negativas na situação de pagamentos dos
devedores ou emissores; • O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento; • Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração
dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. 3.4. Demais
ativos circulantes e não circulantes. São demonstrados aos valores de custo ou
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do
balanço. 3.5. Fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações
a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano, caso contrário as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante. Elas são inicialmente reconhecidas
pelo valor justo e, subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o
uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 3.6. Provisões. Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Cia. tem uma obrigação legal ou
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é mais provável que
não que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Provisões
de manutenção – Contratos de concessão. As obrigações contratuais para manter a infraestrutura concedida com um nível específico de operacionalidade ou
de recuperar a infraestrutura na condição específica antes de devolvê-la ao poder concedente ao final do contrato de concessão, são registradas e avaliadas
pela melhor estimativa de gastos necessários para liquidar a obrigação presente
na data do balanço. A política da Cia. define que estão enquadradas no escopo
da provisão de manutenção as intervenções físicas de caráter periódico, claramente identificado, destinadas a recompor a infraestrutura concedida às condições técnicas e operacionais exigidas pelo contrato, ao longo de todo o período
da concessão. Não há intenções físicas previstas em contrato e/ou pela Administração da Cia. até o encerramento da concessão vigente, portanto, nenhuma
provisão foi registrada em 31/12/2020 e 2019 com relação a este assunto. 3.7.
Demais passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores
conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço. 3.8. IR
e contribuição social. O encargo de IR e contribuição social com alíquota vigente
de 34% é calculado e registrado com base no resultado anual relativo a cada

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

2020

2019

(3.772)
1.348
281
(1.415)
(435)
(3.993)

30
1.085
494
363
(121)
538
2.388

(Aumento) / Redução dos ativos
Contas a receber de clientes
1.743 (2.036)
Tributos a recuperar
(35)
16
Despesas antecipadas
14
329
Depósitos Judiciais
13
3
Aumento / (Redução) dos passivos
Fornecedores
1.091
(606)
Obrigações trabalhistas e sociais
586
3
Impostos e contribuições a recolher
205
(44)
IR e contribuição social CP
(39)
(474)
Adiantamento de clientes
1
7
Arrendamento
(597)
791
Outras contas a pagar
7
(9)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
(1.004)
369
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Ativo de direito de uso
597
(791)
Adições de intangível
(250)
(322)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
347 (1.113)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas
(1.737) (17.482)
Adiantamento para futuro aumento de capital
2.945
Integralização de capital
- 18.400
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento
1.208
919
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
551
175
Demonstração do aumento (redução) das disponibilidades
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
329
154
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
880
329
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
551
175
exercício ou período ajustados na forma legal, sendo o IR calculado pelo regime
de tributação (lucro real), à alíquota de 15% acrescido de adicional de 10% sobre
a parcela do lucro anual excedente a R$ 20 mil (ao mês), ou R$ 240 mil ao ano.
Além do IR, o resultado da Cia. é tributado pela contribuição social à alíquota de
9%, pelo regime de tributação (lucro real), com base nas leis tributárias promulgadas ou substancialmente promulgadas na data do balanço. Ambos o IR e a
contribuição social são reconhecidos com base no regime de competência. A
Administração avalia periodicamente as posições assumidas pela Cia. nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões quando
apropriado com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 3.9. Receita operacional. (i) Embarque e utilização do terminal. As receitas
decorrentes de embarque e utilização do terminal são reconhecidas no exercício
no qual os serviços são prestados. (ii) Receita de aluguel. A receita de aluguel
decorrente de contratos de locação com Cias. de transporte, lojas, e restaurantes localizados no terminal rodoviário é reconhecida no resultado pelo método
linear pelo prazo do arrendamento. (iii) Serviços aos usuários. A receita de serviços prestados de guarda-volumes, estacionamento, utilização de sanitários e
banho aos usuários do terminal rodoviário é reconhecida no resultado no momento que o serviço é prestado. 3.10. Receitas e despesas financeiras. As receitas contábeis compreendem receitas de juros sobre aplicações contábeis, receitas com descontos obtidos, receitas com variações cambiais ativas e as variações monetárias ativas. A receita de juros é reconhecida no resultado através do
método dos juros efetivos. As despesas contábeis compreendem basicamente
os juros, as variações cambiais passivas e as tarifas bancárias. 3.11. Gerenciamento de riscos. (i) Estrutura do gerenciamento de risco. A Cia. não possui um
comitê específico de gerenciamento de risco. A Administração é responsável
pelo acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da Cia., e os
gestores de cada área se reportam regularmente a Administração sobre as suas
atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas
para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites e
controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderências aos limites.
As políticas de risco e sistema de gerenciamento de riscos são revisadas frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades
da Cia. A Cia., por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no quais
todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações. (ii)
Risco de crédito. Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Cia. caso um
instrumento financeiro falhe em cumprir suas obrigações contratuais que surgem principalmente dos recebíveis da Cia. A administração não vê risco de crédito uma vez que as transações são realizadas com sua Matriz. Atualmente, o
risco é oriundo das contas a receber de clientes e de aplicações financeiras.
Também, a Administração visando minimizar os riscos de créditos atrelados as
instituições financeiras, procura diversificar suas operações em instituições de
primeira linha. (iii) Risco de liquidez. Risco de liquidez é o risco em que a Cia. irá
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo
financeiro. A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Cia. Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que permitem captar recursos de forma e reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Cia. (iv) Risco de taxa de juros. Decorre da possibilidade de a Cia. sofrer
perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos
e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Cia. centraliza
seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham
a variação próxima do CDI em certificado de depósito bancário e fundos de renda
fixa. 4. Novos Normativos Contábeis. (i) Novas normas e interpretações ainda
não efetivas. Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2020. Embora a adoção antecipada seja permitida, a Cia. não
adotou referidos normativos. As seguintes normas alteradas e interpretações
não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Cia.:
• Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS; • Definição
de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); • Definição de materialidade
(emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); • Reforma da taxa de juros referenciais (alterações ao IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7); • Concessões relacionadas à
COVID-19 (alterações à IFRS 16). Novas normas, alterações e interpretações à
normas existentes que não são efetivas ainda e não foram adotadas antecipadamente pela Cia. (para as quais não se espera impactos significativos no período
de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais não estão sendo efetuadas): • IFRS 17 Contratos de seguros; • Alterações ao IFRS 17 Contratos de
seguros (alterações ao IFRS 17 e IFRS 4); • Referências à Estrutura Conceitual;
• Produtos antes do uso pretendido (alterações ao IAS 16); • Contratos onerosos
– custo de cumprimento de um contrato (alterações ao IAS 37); • Ciclo anual de
melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e
IAS 41); • Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações
ao IAS 1). (ii) Normas adotadas a partir de 01/01/2020. Adoção inicial do IFRIC
23 - Incerteza sobre o Tratamento do IR A IFRIC 23 descreve como determinar a
posição fiscal e contábil quando houver incerteza sobre o tratamento do IR. A
interpretação requer que a Cia.: • Determine se posições fiscais incertas são
avaliadas separadamente ou como um grupo; • Avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal incerto, ou proposta de utilização, por uma entidade nas suas declarações de IR. • Em caso positivo, a Cia.
deve determinar sua posição fiscal e contábil em linha com o tratamento fiscal
utilizado ou a ser utilizado nas suas declarações de IR. Em caso negativo, a Cia.
deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua posição fiscal e contábil. Em 31/12/2020, não houve impactos nas demonstrações financeiras da Cia.
2020
2019
5. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
2
1
Bancos
1
22
Aplicações financeiras
877
306
880
329
As disponibilidades são os itens de balanço patrimonial que são apresentados
na demonstração dos fluxos de caixa como caixa e equivalentes de caixa e são
assim representados: As aplicações financeiras são resgatáveis em um prazo
inferior a 90 dias da data das respectivas operações e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, sendo essas aplicações renumeradas entre
10% a 100% da SELIC.
6. Contas a receber de clientes. a. Composição dos saldos
2020
2019
Contas a receber de clientes
Clientes Nacionais (*)
6.171
7.751
Clientes Locação
991
1.153
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(2.768)
(3.902)
4.394
5.002
Circulante
2.111
5.002
Não circulante (**)
2.283
4.394
5.002
(*) Dentro do montante de R$ 3.888, a Cia. possui em 31/12/2020 o saldo de R$
1.233 em recebíveis renegociados, conforme Termos de Confissão de Dívidas e
Cessão de Direitos assinados entre as partes supracitadas. (**) Valor referente
aos Termos de Confissão de Dívidas e Cessão de Direitos, com mais de 365
dias a vencer.
2020
2019
b. Abertura por idade do contas a receber
A vencer
3.767
1.294
Vencidos de 1 a 30 dias
162
193
Vencidos de 31 a 120 dias
318
548
Vencidos de 121 a 180 dias
147
319
Vencidos acima de 181 dias
2.768
6.550
7.162
8.904
c. Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
2020
2019
Saldo em 31/12/2019
(3.902)
(3.661)
Reversão (complemento) de provisão no exercício
1.134
(241)
Saldo em 31/12/2020
(2.768)
(3.902)
7. Intangível. O saldo do ativo intangível apresenta as seguintes composições:
2019
2020
a. Composição dos saldos
Valor
Amortização Valor
líquido Custo Acumulada líquido
Benfeitorias em prop. terceiros
21.757 22.897
(2.467) 20.430
Maq., aparelhos, equip. e instalações
96
218
(144)
74
Equipamentos de informática
10
153
(146)
7
Moveis, utensílios e instalações
89
193
(123)
70
Veículos
31
(31)
Softwares
1
225
(225)
Direito de Expl. Serv. Publ. - Outorga 2.090
3.000
(1.030) 1.970
Obras em andamento
14.330 14.724
- 14.724
38.373 41.441
(4.166) 37.275
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b. Movimentação do custo do ativo intangível

2019
2020
Saldo Adições Baixas Saldo
Benfeitorias em prop. terceiros
22.897
22.897
Maq., aparelhos, equip. e instalações
218
218
Equipamentos de informática
151
2
153
Moveis, utensílios e instalações
193
193
Veículos
31
31
Softwares
225
225
Direito de Expl. Serv. Publ. - Outorga
3.000
- 3.000
Obras em andamento
14.330
394
- 14.724
41.045
396
- 41.441
c. Movimentação da amortização do ativo
2019
2020
Saldo Adições Baixas Saldo
intangível
Benfeitorias em prop. terceiros
(1.140) (1.328)
(2.468)
Maq., aparelhos, equip. e instalações
(122)
(22)
- (144)
Equipamentos de informática
(141)
(4)
(146)
Moveis, utensílios e instalações
(104)
(19)
- (123)
Veículos
(31)
(31)
Softwares
(224)
(1)
(225)
Direito de Expl. Serv. Publ. - Outorga
(910)
(120)
- (1.030)
(2.672) (1.494)
- (4.166)
A Cia. firmou contrato de concessão de serviços públicos em abril de 2012 pelo
prazo de 25 anos. Em função do contrato de concessão do Terminal Rodoviário
firmado pela Cia., o ativo intangível é registrado correspondendo ao direito que
a Cia. possui de cobrar os usuários pelo uso da infraestrutura da concessão. A
interpretação técnica ICPC 01 “Contratos de Concessão” emitida pelo Comitê de
Pronunciamento Contábeis estabelece diretrizes gerais para o reconhecimento
e mensuração das obrigações e direitos relacionados em contrato de concessão, e é aplicável para situações em que o poder concedente controle ou regulamente quais serviços o concessionário deve prestar com a infraestrutura, a
quem os serviços devem ser prestados e por qual preço, e controle qualquer participação residual significativa na infraestrutura no final do prazo de concessão.
Atendidas estas definições, a infraestrutura da Cia. é segregada e movimentada
desde a data de sua construção, cumprindo as determinações existentes nos
CPCs, de modo que seja registrado nas demonstrações financeiras (i) um ativo
intangível correspondendo ao direito de explorar a concessão mediante cobrança aos usuários dos serviços públicos. Conforme descrito no contato, o termo
de compromisso firmado pela Cia. prevê, entre outros aspectos: • Providenciar
e entregar de todos os projetos executivos dos terminais; • Reconstrução do
terminal Américo Fontenelle - prazo máximo de 24 meses; • Reforma do terminal
Meneses Cortes - prazo máximo de 12 meses; • Reforma do terminal de Nova
Iguaçu - prazo máximo de 36 meses; • Reforma do terminal de Nilópolis - prazo
máximo de 48 meses. Ao término do contrato de concessão, a transferência
dos bens que integram a concessão será formalizada mediante termo subscrito pelo Estado, pelo Cordete e pela Cia. Ressalvado o disposto no item 17.4
do referido contrato, na extinção da concessão, revertem automaticamente ao
poder público, na pessoa da Coderte, todos os bens construídos ou adquiridos
pela concessionária e integrados à concessão. A reversão dos bens na extinção
da concessão far-se-á com o pagamento, pelo poder público, das parcelas dos
investimentos vinculados aos bens adquiridos pela concessionária, ainda não
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados ou adquiridos com a
sua prévia aprovação, com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade
da concessão. O montante registrado no ativo intangível corresponde ao direito
de cobrar os consumidores pelos serviços de utilização do terminal rodoviário.
Uma vez que o prazo para exploração é definido contratualmente, sendo de
25 anos, a amortização desse ativo intangível é realizada de acordo com uma
curva que reflita o padrão de consumo e o benefício econômico esperado até o
término da concessão. Os itens que compõem a infraestrutura são vinculados
diretamente à operação da Cia., não podendo ser retirados, alienados, concedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do
Poder Concedente, que regulamenta a desvinculação de bens da concessão
do Terminal Rodoviário, concedendo autorização prévia ara desvinculação de
bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação e determina que
o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada para aplicação na concessão. Os ativos intangíveis com a vida útil definida têm seu valor
recuperável testado caso haja indicativo de perda de valor. A Administração da
Cia. não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de testar
o impairment dos bens com a vida útil definida, em 31/12/2020 e 2019.
2020
2019
8. Fornecedores
Fornecedores
1.052
200
Outorgas
410
171
1.462
371
Em virtude da Pandemia do Covid-19, a Cia. teve uma queda significativa em
suas receitas, e por consequência, teve a necessidade de renegociar e postergar
débitos junto a alguns de seus fornecedores. Dessa forma, houve um aumento expressivo no saldo de fornecedores a pagar em comparação ao exercício anterior.
2020
2019
9. Obrigações trabalhistas e sociais
Salários e ordenados a pagar
155
160
Provisão de férias
405
285
INSS a recolher
510
82
INSS sobre férias
110
78
FGTS a recolher
26
27
FGTS sobre férias
32
23
Outros
26
23
1.264
678
Em 31/12/2020 a Cia. possuía 118 funcionários (122 em 31/12/2019). Em decorrência da Pandemia do Covid-19, a Cia. postergou as férias de parte do quadro
de colaboradores, fato esse que foi determinante para o aumento nas rubricas de
provisão de férias e seus reflexos. O aumento significativo do INSS foi em virtude
do não recolhimento de valores dos terceiros, a Cia. irá aderir ao parcelamento
simplificado no decorrer do ano de 2021, conforme autorizado pela administração.
2020
2019
10. Impostos e contribuições a recolher
ISSQN a recolher
36
56
PIS e COFINS a recolher
322
48
IRPJ e CSLL a recolher
39
Impostos retidos a recolher
10
59
368
202
11. Partes Relacionadas. a. Transações com partes relacionadas. Dividendos
a pagar (passivo circulante). Conforme previsto no estatuto social da Cia., 25%
Aos acionistas e administradores da RIOTERP - Rio Terminais Rod.Rios de
Passageiros S.A. São Paulo - SP. Opinião. Examinamos as demonstrações
financeiras da RIOTERP - Rio Terminais Rod.Rios de Passageiros S.A.
(“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 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, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da RIOTERP - RIO Terminais Rod.Rios de Passageiros S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para Opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas
Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos. As demonstrações financeiras
relativas ao exercício findo em 31/12/2019, apresentadas para fins comparativos, foram por nós examinadas, cujo relatório datado em 19/03/2020 continha
ressalva em relação à ausência de provisão para perdas para clientes a receber que possuíam processos judiciais de cobranças em andamento. Para o
exercício findo em 31/12/2020, foram constituídas as devidas provisões/baixas
contábeis desses recebíveis, e portanto, este assunto não está sendo reportado
como ressalva neste relatório. Responsabilidade da Administração sobre
as Demonstrações Financeiras. A Administração da Cia. é responsável pela

do lucro anual deve ser destinado a título de dividendos a distribuir aos seus
acionistas. O saldo em aberto em 31/12/2020 corresponde aos dividendos do
exercício corrente e exercícios anteriores.
2020
2019
Saldo anterior
919
910
Constituição do exercício
9
Circulante
919
919
Mútuos com partes relacionadas e adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) (passivo não circulante).
Aportes para futuro aumento de capital (i)
2020
Saldo em 1°/01/2020
1.973
Aportes para futuro aumento de capital recebidos
972
Transferência para adiantamento para futuro
aumento de capital
(2.945)
Mútuos a pagar (ii)
Saldo em 1°/01/2020
Contratos de mútuos celebrados
344
Pagamentos de mútuos no exercício
(108)
236
Saldo final em 31/12/2020
236
(i) Refere-se a mútuos recebidos dos acionistas Socica Administração, Projetos e
Representações Ltda. e Federação das Empresas de Transportes de Passageiros
do Estado do RJ – Fetranspor. Em dezembro de 2020 os referidos sócios formalizaram termo de adiantamento para futuro aumento de capital com o objetivo de
capitalizar esses recursos ao capital social da Cia. Sendo assim, esses saldos
foram integralmente reclassificados para a conta de “Adiantamento para futuro
aumento de capital” no patrimônio líquido. (ii) Refere-se a mútuo celebrado em
julho de 2020 com a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do
Estado do RJ – Fetranspor para suprir as necessidades de caixa da Cia. Referido
contrato não possui prazo de vencimento determinado, nem correção por juros.
b. Remuneração da administração. Conforme o acordo entre as sócias quotistas,
as remunerações aos dirigentes da Cia. são de responsabilidade de cada sócia,
portanto nenhuma despesa e indenização a título de remuneração aos dirigentes
foram reconhecidas pela Cia.
c. Despesas de gerenciamento e administração
2020 2019
SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda.
(34) (419)
(34) (419)
Mensalmente a Cia. remunera a quotista Socicam – Administração, Projetos e
Representações Ltda., pela prestação de serviços e gerenciamento e administração nos seguintes montantes: 10% sobre o resultado operacional e 4% sobre
a receita líquida. d. Controladora. A controladora final da Cia. é a Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda. e a controladora direta é a que
detêm Fetranspor – Federação das Empresas de Transportes de Passageiros
do Estado do Rio de Janeiro 50% das ações que representam o seu capital
social. 12. Provisão para contigências. A Cia. é parte envolvida no processo
cível sobre a majoração da revisão do custo de locação do Terminal Menezes
Cortes embasado em laudo do perito de juízo. A Administração contrapõe essa
revisão e contratou perito particular para essa respectiva avaliação chegando a
um valor inferior a 1/3 do laudo do juízo. Com base no posicionamento dos seus
assessores jurídicos, a Administração constituiu provisão no montante de R$
1.439 em 31/12/2020 (R$ 1.874 em 2019).
2019
Adição
Reversão
2020
1.874
(435)
1.439
Cível
1.874
(435)
1.439
13. Patrimônio Líquido. Capital social. O capital social subscrito e integralizado
em 31/12/2020 e 2019 é composto por 36.100.000 ações ordinárias com valor
nominal de R$ 1 (valor expresso em Reais) por ação, assim distribuído:
2020
2019
Socicam Adm., Projetos e Repres. Ltda.
14.440
14.440
Fetranspor
18.050
18.050
Socicam Serviços Urbanos Ltda.
3.610
3.610
36.100
36.100
Dividendos. Conforme previsto no estatuto social da Cia., 25% do lucro anual
deve ser destinado a título de dividendos a distribuir aos seus acionistas. No
exercício encerrado em 31/12/2020 não houve constituição de dividendos a distribuir pelo fato da Cia. ter apresentado prejuízo no exercício. Reserva legal. É
constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A reserva
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser
utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. No exercício encerrado em 31/12/2020 a Cia. utilizou o saldo desta reserva para compensação do
prejuízo do exercício. Reserva de retenção de lucros. A reserva de retenção de
lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim
de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecidos em seu plano
de investimentos. No exercício encerrado em 31/12/2020 a Cia. utilizou o saldo
desta reserva para compensação do prejuízo do exercício. 14. IR e Contribuição. O cálculo das despesas de IR e contribuição social debitadas no resultado
pela alíquota combinada é demonstrado como segue:
2020
2019
Resultado antes do IR e contribuição social
(3.772)
523
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
IR e contribuição social pela alíquoa combinada
(178)
Adições permanentes
Doações
45
132
Contingências Cível / Administrativas
538
Brindes
Prov. Perdas de cred. Considerados incob.
281
362
Depreciação s/ ativos de diretos de uso
43
47
Custo de construção
394
305
Despesas de AVP - CPC 06 (R2)
82
41
Exclusões permanentes
Recup. cred. considerados incobraveis
(1.415)
(121)
Receita de construção
(394)
(305)
Reversão de Contigencias Civeis / Adm
(435)
Reversão de Amort. Direito de Uso
(52)
Base de cálculo IR e da Contribuição Social
(5.223)
1.522
IR e contribuição social
(494)
Débitos remanescentes de IRPJ e C.S a pagar
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15. Receita Operacional Líquida. Abaixo apresentamos a conciliação entre as
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia.
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do
Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras. Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-

receitas brutas para fins fiscais e as receitas apresentadas na demonstração de
resutado do exercício:
2020
2019
Tarifas rodoviárias
7.663
14.090
Serviços a usuários
637
833
Locações
574
1.313
Receita de construção
394
305
Total da receita bruta
9.268
16.541
(-) Serviços cancelados
(2)
(15)
(-) Impostos sobre a prestação de serviços
(1.236)
(2.251)
(1.238)
(2.266)
Receita operacional líquida
8.030
14.275
Em razão da pandemia de COVID-19, houve uma redução significativa nas receitas da Cia. Abaixo, detalhamos as naturezas das receitas registradas: Tarifas
rodoviárias. São tarifas de embarque de terminais, modalidade passageiro embarcado e tarifas de acostamento. Serviços a usuários. São serviços oferecidos
a usuários do terminal rodoviário, como uso de sanitários e estacionamento.
Tem sua regulamentação pelo Poder Concedente da Concessão do Terminal e
o valor determinado pela Empresa. Locações. São valores oriundos de contratos
de locação dos boxes do terminal rodoviário. São lojas de Artigos diversos, serviços e alimentação. Estão previstas no Contrato de Concessão e são administradas pela Cia. 16. Custo dos serviços prestados. A Cia. apresenta a seguir
as informações sobre os custos dos serviços prestados por natureza para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019:
2020
2019
Salários e ordenados
(2.602)
(2.977)
Custo com materiais e serviços
(1.192)
(2.218)
Outorga, taxas e participações
(988)
(1.830)
Amortização e depreciação
(1.227)
(898)
Tarifas públicas
(843)
(770)
Outros custos com colaboradores
(630)
(680)
Serviços públicos
(418)
(660)
Férias e 13° salário
(531)
(628)
Custo de construção
(394)
(305)
Outros custos
(492)
(185)
(9.317)
(11.151)
Os custos de operação da Cia. referem-se basicamente a custos fixos, que não
sofrem maiores oscilações em relação ao aumento de demanda de suas atividades. 17. Despesas administrativas e gerais. A Cia. apresenta a seguir as
informações sobre as despesas administrativas e gerais por natureza para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019:
2020
2019
Gerenciamento e administração
(708)
(1.558)
Despesas gerais
(186)
(232)
Reversão (constituição) de provisões (i)
1.570
(538)
676
(2.328)
(i) Efeito decorrente, principalmente, das reversões de provisões para créditos
de liquidação duvidosa (nota n°6) e provisões para contingências (nota n°12).
18. Resultado financeiro líquido
2020
2019
Receitas financeiras
Receita de juros
45
57
Descontos obtidos
90
135
57
Despesas financeiras
Despesa de AVP sobre passivo de arrendamento
(82)
(40)
Multas e correções
(36)
(32)
Descontos concedidos (*)
(1.376)
(8)
(10)
Outras despesas financeiras
(1.502)
(82)
Resultado financeiro líquido
(1.367)
(25)
(*) Refere-se a descontos oriundos dos acordos firmados em 2020 (conforme
mencionado na nota explicativa n°6) junto as empresas Evanil Transportes, Viação União, Cavalcanti Cia, Viação Teresópolis e Transportadora Tinguá.
19. Instrumentos financeiros. a) Risco de crédito. O valor contábil dos ativos
financeiros representa a exposição máxima do crédito, o risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e de aplicações financeiras. A exposição
máxima do risco de crédito na data das demonstrações financeiras foi:
2020
2019
Caixa e equivalente de caixa
3
23
Aplicações financeiras
877
306
Contas a receber de clientes e outros créditos
4.394
5.002
5.274
5.331
b) Risco de liquidez. O quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez por faixa
de vencimento e refletem o fluxo financeiro da Cia. em 31/12/2020 e 2019:
2020
Valor
Fluxo 6 meses 6 -12 Maior 12
contábil financeiro ou menos meses
meses
Passivo financeiros não
derivativos Fornecedores
1.462
1.462
1.337
125
Dividendos a pagar
919
919
2019
Valor
Fluxo 6 meses 6 -12 Maior 12
contábil financeiro ou menos meses
meses
Passivo financeiros não
derivativos Fornecedores
371
371
371
Dividendos a pagar
919
919
20. Compromissos vinculados a contratos de concessão. Refere-se ao preço da delegação do serviço público, representado por valor variável, correspondente a 10% do faturamento bruto efetivamente obtido mensalmente advindo
da exploração dos terminais rodoviários Américo Fontenelle, Menezes Cortes,
Nilópolis e Nova Iguaçu, com vencimento até o décimo dia do mês subsequente.
Os valores estão registrados no grupo de custos de serviços prestados (nota
explicativa nº 16). 21. Eventos Subsequentes. Até a data de publicação destas
demonstrações financeiras, não ocorreram eventos subsequentes significativos
na Cia., que merecessem divulgações nos termos do normativo contábil CPC
24 - Eventos Subsequentes.
Membros da Administração
Rodrigo Fernandes de Toledo - Diretor / Rodolfo Bahiense Fernandes - Diretor
Eduardo Buzam Júnior - Contador - CRC 1SP243887/O-3
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Responsabilidades do
Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras (Continuação). •
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe uma incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo e apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo,30/03/2021. Ricardo José Patine Filho - Sócio Diretor - CRC
1SP252050/O-9; Verdus Auditores Independentes - CRC 2SP027296/O

Coronavírus: 400 mil óbitos e Paes vai afrouxar medidas

O

Brasil ultrapassou os 400 mil
óbitos por Covid,
porém o prefeito do Rio,
Eduardo Paes, disse, nesta
quinta-feira, durante a inauguração do posto de vacinação da Base Aérea do Galeão, que poderá afrouxar as
medidas restritivas em vigor
para coibir a transmissão da
Covid-19 no Rio. Paes e o
secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e o conselho de saúde do Município vão decidir o que vai ser
feito nas próximas semanas.
“Se puder flexibilizar ainda mais, deixar com que a cidade funcione normalmen-

te dentro da possibilidade,
neste novo normal, a gente
vai relaxar. Mas a gente só
informa amanhã, vendo os
dados a serem divulgados
pela Secretaria municipal de
Saúde”, afirmou.
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) já emitiu
alerta, também nesta quinta-feira informando que o
relaxamento das medidas
contra a pandemia pode desencadear uma “tempestade
perfeita” de covid-19, como
visto na Índia.
As infecções e óbitos aumentam consideravelmente na Índia, por conta das
aglomerações da população.

A Índia registrou cerca de
18 milhões de infecções e
ultrapassou a marca de 200
mil mortes nesta quarta-feira.
De acordo com com
o chefe da OMS Europa,
Hans Kluge, os países não
deveriam cometer o erro
de relaxar as restrições cedo demais para evitar novas
ondas semelhantes de infecção. “Quando as medidas
de proteção pessoal estão
sendo relaxadas, quando
há reuniões em massa,
quando há mais variantes
contagiosas e a cobertura
vacinal ainda é baixa, isso
pode criar uma tempestade

perfeita em qualquer país”,
explicou Kluge.
Segundo ele, a Europa já

está com 7% da população
inoculada. Segundo a entidade, há mais pessoas no con-

tinente que já receberam a
vacina do que as que foram
infectadas com a doença.
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GALP ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ nº 16.974.249/0001-38
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)
Nota
2020
2019
Ativo
Nota
2020
2019 Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
04
607.748 3.403.910 Fornecedores
Valores a receber
Correntes
13 (a)
5.019
845.914
Clientes
05
55.431
87.604 Salários e provisões
14
384.276
Tributos a recuperar
06
392.570
479.049 Obrigações tributárias
15
30.756
103.710
Adiantamentos
Outros passivos circulantes
Fornecedores
07 (a)
15.056
1.637 Provisões de serviços
16
53.101
11.676
Adiantamento ao operador do consórcio dos parceiros – blocos
blocos não operados
07 (b)
253.896
205.315 Adiantamentos
700.672
700.672
operados
17
Despesas antecipadas a apropriar
08
277.284
103.256
789.548
2.046.248
Total do Ativo Circulante
1.601.985 4.280.771 Total do Passivo Circulante
Patrimônio Líquido
Não Circulante
18 222.014.266 222.014.266
Investimentos societários
09
476
477 Capital social subscrito
18 (c) (3.900.000) (5.400.000)
Imobilizado
11
531.518
638.046 Capital social a integralizar
(191.669.835) (187.041.220)
Intangível
12 25.100.000 26.700.000 Prejuízos acumulados
26.444.431 29.573.046
Total do Ativo não Circulante
25.631.994 27.338.523 Total do Patrimônio Líquido
27.233.979 31.619.294
27.233.979 31.619.294 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
Total do Ativo
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Em reais, exceto quando indicado de outra forma
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Galp Energia Brasil S.A. (“Companhia ou Sociedade”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, detida pelas empresas Galp E&P Brazil BV (99,6% das ações) e Galp Energia E&P BV (0,4% das ações),
tendo por objeto social a pesquisa, exploração, desenvolvimento e a produção de petróleo bruto, de gases naturais e biocombustíveis, importação, exportação, comercialização de petróleo e seus derivados, bem como quaisquer outras atividades comerciais, industriais, de investigação e prestação de serviços
relacionados a essas atividades. A Companhia foi constituída em 14 de setembro de 2012, tendo como finalidade principal a participação nos processos de
licitação em realização pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, para obtenção de concessão do direito de pesquisa, desenvolvimento e produção de bacias
de petróleo bruto e gás natural.
Setor
Rodada
Consórcio
Bloco
Data de aquisição
Companhias participantes e percentagem
Observações
Bloco BAR 300 Bloco BAR 300
Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
SBAR-AP2
Bloco BAR 342 Bloco BAR 342
Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
11ª Licitação
30/08/2013
Bloco BAR 344 Bloco BAR 344
Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
SBAR-AR2
Bloco BAR 388 Bloco BAR 388
Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
A Companhia, durante o exercício social de 2020, no contexto das suas atividades desenvolveu as seguintes operações de destaque: • Blocos em que a veis relacionados com a atividade de exploração e produção petrolífera enconSociedade não é operadora. • A Companhia apresenta gastos incorridos dos tram-se registrados ao custo de aquisição e correspondem, essencialmente a
blocos não operados num montante de R$ 2.024.702, sendo este valor refe- despesas incorridas com a pesquisa e desenvolvimento da área de explorarente ao rateio de participações com a Shell Brasil Petróleo S.A. (Shell) e Pe- ção (“campo). Quando o campo inicia a sua produção, estas despesas são
tróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); •Em 30/12/2020, o consórcio enviou a notifi- transferidas de imobilizado em curso obras em andamento para imobilizado
cação de devolução integral do bloco POT-M-764, adquirido na 11ª rodada, à fixo, e são amortizadas com base na taxa de amortização de acordo com o
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), quando método da unidade de produção (“UOP”), tendo em consideração a natureza
foi constituído a imparidade total no montante de R$ 1.600.000, referente ao das despesas. As despesas de pesquisa e desenvolvimento são depreciadas,
bônus de assinatura (nota explicativa 12), e R$ 116.328, referente ao seu imo- a partir do início da produção, de acordo com o coeficiente calculado pela
bilizado (nota explicativa 11). A Administração, bem como os seus acionistas, proporção de volume de produção verificado em cada período de amortização
não vêm medindo maiores esforços em busca da capitalização e melhor liqui- sobre o volume de reservas provadas desenvolvidas (“proved developed redez da Companhia. Há um saldo disponível para integralização de capital, serves”) determinadas no final desse período, adicionadas da produção dacom a finalidade de custear os investimentos em blocos e as despesas opera- quele período (Método “U.O.P.”). As reservas provadas desenvolvidas utilizacionais. A Companhia, em 31/12/2020 e 31/12/2019, apresenta um capital cir- das pela Companhia no apuramento da taxa de amortização de acordo com o
culante positivo de R$ 812.437 e de R$ 2.234.523, respectivamente. Impactos método (“UOP”), foram determinadas por uma entidade especializada e indeda pandemia de COVID-19: Em 11 de março de 2020, o vírus COVID-19 foi pendente. As despesas incorridas na fase de pesquisa de campos petrolíferos
declarado pandémico pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O isola- sem sucesso, são reconhecidas como custos na demonstração de resultados
mento social profilático foi posto em prática em diversos países, o que contri- do exercício no momento em que a Companhia toma conhecimento de que o
buiu para o abrandamento da economia global bem como para a redução da poço é seco ou não é economicamente viável, exceto se o poço perfurado sem
procura do petróleo e seus derivados, nomeadamente nos principais merca- sucesso vier a ser utilizado como poço injetor ou puder ser considerado como
dos onde a Galp opera. Como resultado deste cenário imprevisível, a Galp poço de avaliação para poços futuros a realizar, caso em que as despesas
adotou um conjunto de ações com o objetivo de mitigar o impacto da pande- incorridas são capitalizadas até ao momento em que é conhecida a não contimia na sua posição financeira, que incluíram redução de custos e investimen- nuidade dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento. Os custos subsetos e um aumento da liquidez financeira. A Administração da Galp acredita que quentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um
possui recursos adequados para continuar as suas operações a longo prazo, ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam
e como tal, o princípio da continuidade é aplicado na preparação das demons- benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser
trações financeiras. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN- mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é
CEIRAS: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contraparpráticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos técnicos, as orien- tida ao resultado do exercí;;cio, quando incorridos. As principais renovações
tações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. f) Ativos
(CPC). A administração da Companhia afirma que todas as informações rele- intangíveis: Os ativos intangíveis encontram-se registrados ao custo de aquivantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e sição, deduzido das amortizações acumuladas, e perdas por redução ao valor
que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. Não houve outros ele- recuperável. Os ativos intangíveis só são reconhecidos se for provável que
mentos componentes de resultados abrangentes, além dos lucros dos exercí- deles advenham benefícios econômicos futuros para a Companhia e sejam
cios apresentados, razão pela qual a demonstração do resultado e do resulta- controláveis e mensuráveis. Os ativos intangíveis com vida útil definida são
do abrangente apresentam os mesmos valores. 3. SUMÁRIO DAS amortizados pelo método linear, em função da sua vida útil, a partir da data em
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais práticas contábeis ado- que se encontram disponíveis para entrarem em funcionamento. De acordo
tadas pela Companhia na elaboração das demonstrações financeiras são as com a expectativa de uso de ativo intangível, os ativos intangíveis poderão ser
seguintes: a) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa amortizados de acordo com a taxa UOP. A Companhia não tem quaisquer atisão mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto vos intangíveis de vida útil indefinida. As taxas de amortização variam conforprazo, e não para investimento ou outros fins, e incluem caixa e contas bancá- me os prazos dos contratos de concessão existentes ou a expectativa de uso
rias. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa um montante do ativo intangível, sendo que o prazo mais alongado é de 27 anos. Um ativo
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos
valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como cai- futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultanxa e equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exem- tes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as
plo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. b) Moeda funcio- receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no
nal e conversão de moedas estrangeiras: A Administração da Companhia resultado quando o ativo é baixado. Atividade de exploração e produção
conclui que a moeda corrente do Brasil, o real (R$), é sua “Moeda Funcional”, petrolífera: Os ativos intangíveis reconhecidos com a atividade de exploração
sendo esta também utilizada como moeda de apresentação na preparação e produção petrolífera encontram-se registrados ao custo de aquisição e cordas demonstrações financeiras. As transações em moeda estrangeira são ini- respondem essencialmente a despesas de aquisição da licença de exploração
cialmente registradas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os e produção petrolífera (bônus de assinatura) e são amortizados de acordo
ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são recon- com a taxa UOP. g) Redução ao valor recuperável de ativos não financeivertidos à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Itens não monetários ros: No fim de cada exercício social, a Companhia revisa o valor contábil de
mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são converti- seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de
dos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas datas das transações iniciais. que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Nos
Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são casos em que o montante pelo qual o ativo se encontra registrado é superior à
convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que o valor sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por redução ao valor recujusto foi determinado. As variações cambiais sobre itens monetários são reco- perável do ativo, que é registrada na demonstração de resultados na rubrica
nhecidas no resultado no período em que ocorrerem. As variações cambiais de provisão para perda de imobilizado. A quantia recuperável é o maior entre
decorrentes de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira relacio- o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o monnados a ativos em construção para uso produtivo futuro, são incluídas no cus- tante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades
to desses ativos, na medida em que sejam consideradas como ajustes, para independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à
mais ou menos, do custo dos juros, sendo-lhe imputados na proporção dos alienação. O valor de uso é determinado pelo valor presente dos fluxos de
gastos totais incorridos naqueles investimentos, até à entrada em funciona- caixa futuros estimados do ativo durante a sua vida útil estimada. A quantia
mento dos mesmos. As variações cambiais incluídas nos ativos são amortiza- recuperável é estimada para o ativo ou unidade geradora de caixa a que este
das de acordo com o período de vida útil dos respectivos bens. c) Contas a possa pertencer. A reversão de perda por redução ao valor recuperável do
Receber: As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo ativo reconhecida em períodos anteriores é registrada quando se conclui que
valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado o indicado originar das perdas por redução ao valor recuperável do ativo recocom o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos nhecidas não mais existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre
de liquidação duvidosa. A provisão para crédito de liquidação duvidosa é cons- que existam indícios de que a perda por redução ao valor recuperável do ativo
tituída quando existe evidência objetiva de que a Companhia não receberá anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por redutodos os valores devidos de acordo com as condições originais dos contas a ção ao valor recuperável do ativo é reconhecida imediatamente no resultado.
receber. A Administração avalia o risco de crédito de seus recebíveis com base Contudo, a reversão da perda por redução ao valor recuperável do ativo é
nos eventos históricos e projeções futuras. Tal avaliação aponta não ter impac- efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizato nos negócios da Companhia, pois seus recebíveis são exclusivamente com ção ou depreciação) caso a perda por redução ao valor recuperável do ativo
empresas do grupo, a Galp Bioenergy BV. d) Gestão de riscos financeiros: não se tivesse registrado em períodos anteriores. Ativos do segmento de
Principais fatores de risco da Companhia: a) Riscos de mercado: Os preços do atividade de exploração e produção petrolífera: • As perdas por imparidade
petróleo e do gás natural são afetados pela oferta e pela procura que, por seu dos ativos na atividade de exploração e produção petrolífera são determinalado, podem ser condicionadas por questões operacionais, desastres naturais, das quando: • Não sejam encontradas reservas economicamente viáveis; • O
condições climáticas, instabilidade e conflitos políticos, circunstâncias econô- período de licenciamento expirar e não for possível a renovação da licença de
micas e às ações dos principais países exportadores de petróleo. Uma queda exploração; • Uma área adquirida for entregue ou abandonada; Os benefícios
do preço do petróleo ou do gás natural pode ter um efeito negativo substancial, econômicos futuros esperados forem inferiores ao investimento efetuado. A
já que dificulta a recuperação econômica das reservas descobertas e diminui Companhia efetua uma avaliação anual quanto à existência de imparidade
os preços realizados com a produção, podendo inviabilizar projetos planeja- dos ativos tangíveis e intangíveis que estão relacionados à atividade de explodos ou em desenvolvimento. b) Risco da atividade: A continuidade das opera- ração e produção petrolífera, sendo selecionada a unidade geradora de caixa
ções está vinculada ao sucesso na exploração de campos de gás e de petró- país ou Bloco dependendo da fase de maturidade em que se encontram os
leo, conforme concessões obtidas descritas na nota explicativa nº 01. c) Risco investimentos. A avaliação de imparidade por Bloco é efetuada pelo modelo
de taxas de juros: Risco da Companhia incorrer em perdas por conta de flutu- EMV (“Expected Monetary Value”) através da comparação do valor líquido
ações nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas contábil dos investimentos efetuados com o valor atual esperado do retorno do
aos passivos captados junto às partes relacionadas. Os equivalentes de caixa investimento que resulta da atualização dos fluxos de caixa futuros, através da
são mantidos em fundos remunerados pelo CDI. O risco de taxa de juros vin- taxa de desconto que representa o custo médio ponderado do capital
culados aos ativos decorre da possibilidade de ocorrerem flutuações nessas (“WACC”), calculados atendendo estimativas de: (i) Reservas prováveis; (ii)
taxas. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é definido como o montante Investimento e custos operacionais futuros necessários para recuperar as repelo qual os lucros e/ou “cash-flows” do negócio são afetados em resultado da servas prováveis; (iii) Recursos contingentes, corrigidos por um fator de probamaior ou menor dificuldade da Companhia em obter os recursos financeiros bilidade de sucesso; (iv) Investimento e custos operacionais futuros necessánecessários para fazer face aos seus compromissos de exploração e investi- rios para recuperar os recursos contingentes; (v) Preço de referência do Barril
mentos. O Grupo Galp financia-se através dos “cash-flows” gerados pela sua de Brent; (vi) Taxa de câmbio; (vii) Mecanismos de tributação do Bloco. O peatividade e adicionalmente mantém um perfil diversificado nos financiamentos. ríodo de projeção de fluxos de caixa é igual ao da recuperação das reservas e
O Grupo tem acesso a facilidades de crédito (plafond), montantes que não recursos, limitado ao período dos contratos de concessão, quando aplicável. A
utiliza na totalidade, mas que se encontram à sua disposição. A previsão de informação constante nas alíneas: (i) é determinada por especialistas indefluxo de caixa é realizada pela Companhia, que monitora as previsões contí- pendentes para a quantificação das reservas petrolíferas estimadas. Estes
nuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha especialistas independentes são externos quer à Companhia quer à parceria
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão nos blocos; (ii), (iii), (iv) e (vii) é determinada internamente pela Companhia ou,
leva em consideração os planos de reembolso dos empréstimos de partes sempre que disponível, através de informação facultada pelo Operador de
relacionadas, cumprimento das metas internas do quociente do balanço patri- cada Bloco, nomeadamente, a que decorre dos planos de desenvolvimento
monial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais. A Compa- aprovados, ajustados de acordo com a expectativa da Companhia e da infornhia investe o excesso de caixa em aplicações de liquidez, sendo as mesmas mação legal disponibilizada; e (v) e (vi) é a que consta do orçamento e plano
geridas pela instituição Banco Itaú S.A. (ver nota explicativa nº 04). e) Imobi- a cinco anos da Companhia e constante após esse período. h) Reconhecilizado: Móveis e utensílios, equipamento de processamento eletrônico de da- mento de receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida
dos, máquinas e aparelhos e veículos estão demonstrados ao custo de aquisi- recebida ou a receber. Pelo fato da Companhia está com seus projetos na fase
ção, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recuperável exploratória, não houve reconhecimento de receitas de vendas de petróleo,
acumuladas, quando aplicável. O custo de aquisição inclui o preço da nota gás natural e seus derivados por não possuir poços (imobilizado) em operafiscal, as despesas de transporte e montagem. O custo de aquisição inclui ção. Em 2019, houve somente o reconhecimento de receitas de prestação de
também os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos serviços à Belém Bioenergia Brasil S.A. referente à consultoria, direção e adqualificados. Imobilizações em andamento refletem ativos ainda em fase de ministração empresarial, descontinuado no mesmo ano de 2019. i) Provisão
construção, encontrando-se registrados ao custo de aquisição deduzido de para imposto de renda da pessoa jurídica: É constituída a alíquota de 15%
eventuais perdas por redução ao valor recuperável, sendo depreciados a par- sobre o lucro fiscal apurado no exercício, acrescido do adicional (10%) do imtir do momento em que os projetos de investimentos estejam concluídos ou posto de renda, conforme legislação em vigor. j) Provisão para contribuição
prontos para uso e limitados ao período de concessão relativa aos blocos. A social sobre o lucro líquido: É constituída a alíquota de 9% sobre lucro fiscal
depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo apurado no exercício, conforme legislação em vigor. k) Tributos diferidos:
método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após Devido a não previsibilidade de lucro nos próximos anos, pois os projetos persua vida útil seja integralmente depreciado (exceto para construções em anda- tencentes a Companhia estão em fase exploratória, não há reconhecimento
mento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação de impostos diferidos nos exercícios de 2020 e 2019. (Nota explicativa nº 10).
são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer l) Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imo- caixa foram preparadas e apresentadas de acordo com o pronunciamento
bilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos contábil CPC 03 (R2). m) Lucro líquido por ação: Calculado com base na
futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na quantidade média ponderada das ações/quotas disponíveis nos finais dos
venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença exercícios. Não existem ações com efeitos diluidores. n) Instrumentos Finanentre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhe- ceiros: Em atendimento ao CPC 48, a Companhia efetuou avaliação de seus
cidos no resultado. • As taxas de depreciação e de amortização anuais são as instrumentos financeiros. Considerações gerais: Os ativos e passivos financeiseguintes, considerando sua utilização normal de um turno de trabalho: • Veí- ros mantidos pela Companhia são classificados sob as seguintes categorias:
culos: 20%; • Móveis e utensílios: 10%; • Equipamento de processamento ele- (i) ativos financeiros ao justo valor por rendimento integral que refletem ativos
trônico de dados: 20%; • Benfeitorias: anos de vigência do contrato de aluguel; financeiros com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.
Máquinas, aparelhos e equipamentos: 10%; Não foram avaliadas novas taxas (ii) os montantes recebíveis e exigíveis compreendem as contas a receber de
de depreciação dos itens acima, decorrente da avaliação da vida útil dos bens clientes, a pagar a fornecedores e empréstimos e que são ativos/passivos fidevido ao impacto, pela opinião da Administração, ter sido considerado imate- nanceiros não derivativos com recebimentos/pagamentos fixos ou determinárial nas demonstrações financeiras. Atividade de exploração e produção veis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo/passivo
petrolífera: Na atividade de Exploração e Produção existem diversos méto- circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses
dos e variantes desses métodos que podem ser aplicados. A Companhia ado- após a data do balanço (estes são classificados como ativos/passivos não
ta as políticas que considera que melhor refletem os dispêndios efetuados circulantes), quando houver. Os recebíveis e os exigíveis da Companhia comnesta atividade. Estas políticas baseiam-se nas práticas contábeis adotadas preendem contas a receber de clientes, a pagar a fornecedores e demais conno Brasil, que se assemelham às IFRS aplicáveis ao setor. Desde o ano de tas a receber e a pagar. A classificação depende da finalidade com a qual os
2018 que a Companhia passou a reconhecer como custo de exploração todos ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A Administraos relacionados com pesquisa, ou seja dispêndios relacionados com estudos ção da Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros no momento
de geologia e geofísica (G&G) e gastos gerais e administrativos (G&A), bem inicial da contratação. o) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As
como os dispêndios relacionados com G&A na fase de produção. Os restantes estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e badispêndios na fase de exploração, nomeadamente poços exploratórios, são seiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas
capitalizados em ativos em curso, sendo sujeitos a testes de imparidades pe- de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base
riódicos reconhecendo poços secos como custo do exercício. Os ativos tangí- em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por defini-

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)
Nota
2020
2019
Receita líquida dos serviços prestados
19
489.120
Receitas (Despesas) operacionais
Fornecimentos e serviços externos
20 (2.344.737) (6.900.317)
Despesas com pessoal
21
(387.366) (1.429.778)
Impostos e taxas
22
(17.973)
(294.584)
Amortizações
(963)
Outras receitas (despesas) operacionais
23 (1.716.328)
33.507
Resultado investimentos societários - (MEP)
(2)
(25)
(4.466.406) (8.592.160)
(4.466.406) (8.103.040)
Prejuízo operacional
Receitas financeiras
90.794
424.946
(253.003)
(14.152)
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
24
(162.209)
410.794
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(4.628.615) (7.692.246)
Imposto de renda diferido
10 e 25
Contribuição social diferido
10 e 25
(4.628.615) (7.692.246)
Prejuízo do exercício
Prejuízo por quota no final do exercício - R$ 1,00
(25,37)
(42,17)
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)
2020
2019
Prejuízo líquido do exercício
(4.628.615) (7.692.246)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
(4.628.615) (7.692.246)
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
E DE 2019 (Valores expressos em reais)
ReCapital Capital a serva
Prejuízos
social Integralizar legal acumulados
Total
Saldo em
222.014.266 (5.400.000) 8.892 (179.357.866) 37.265.292
31/12/2018
Prejuízo do
exercício
- (7.692.246) (7.692.246)
Absorção
Reserva Legal
-(8.892)
8.892
Saldo em
222.014.266 (5.400.000)
- (187.041.220) 29.573.046
31/12/2019
Prejuízo do
exercício
- (4.628.615) (4.628.615)
Capital
integralizado
- 1.500.000
- 1.500.000
Saldo em
222.014.266 (3.900.000)
- (191.669.835) 26.444.431
31/12/2020
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em reais)
2020
2019
Atividades operacionais:
Pagamentos a fornecedores
(2.801.371) (10.123.331)
Pagamentos ao pessoal
(898.309)
(631.450)
Pagamentos de impostos sobre folha pagamento
(395.087)
(481.595)
Pagamentos de outros impostos
(4. 909)
(92.796)
Recebimentos de clientes
44.610
Recebimentos de jurose similares
17.835
535.322
Outros pagamentos/recebimentos operacionais
(7.996)
Fluxos das atividades operacionais
(4.045.227) (10.793.850)
Atividades de investimentos:
Pagamentos relativos a:
Aquisição de ativos intangíveis e tangíveis
(250.934)
(130.705)
Recebimentos relativos a:
Dividendos em participações societárias
Recebimentos cosh colls - blocos operados
1.948.274
Fluxos das atividades de investimentos
(250.934)
1.817.569
Atividades de financiamentos:
Recebimentos relativos a:
Aumento de capital social
1.500.000
Fluxos das atividades de financiamentos
1.500.000
Variação de caixa e seus equivalentes
(2.796.161) (8.976.281)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
3.403.910 12.380.191
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
exercício
607.748
3.403.910
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras
ção, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco
significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir.(a) Perda (imparidade) de imobilizado (atividade de exploração
e produção petrolífera): Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (imparidade) no imobilizado, de acordo com a política contábil da Galp. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em
estimativas. (b) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos: A
Companhia está sujeita ao imposto sobre a renda, sendo necessário um julgamento significativo para determinar a provisão para impostos sobre a renda.
Em muitas operações, a determinação final do imposto é incerta. A Companhia
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que
valores adicionais de impostos forem devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados,
essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determinado. p) Locações (CPC 06 R2) –
IFRS 16: Reconhecimento: A Companhia reconhece um direito de uso de um
ativo e um passivo de locação na data de início do contrato de arrendamento.
O direito de uso do ativo é inicialmente mensurado ao custo, que compreende
o valor inicial da responsabilidade de locação ajustada por quaisquer pagamentos de locação feitos em ou antes da data de início, além de quaisquer
custos diretos iniciais incorridos, assim como uma estimativa dos custos de
desmantelamento e remoção do ativo subjacente (caso aplicável), deduzido
de qualquer incentivo concedido. A responsabilidade da locação é inicialmente
reconhecida pelo valor presente das rendas ainda não pagas à data do contrato de locação, descontando os juros a uma taxa de juro implícita na locação,
ou no caso em que não seja possível determinar esta taxa facilmente, utilizando a taxa de juro incremental da Companhia. Em geral, a Companhia utiliza a
sua taxa de juro incremental como a taxa de desconto a aplicar. Pagamentos
de locação incluídos na mensuração do passivo de locação incluem o seguinte: - pagamentos fixos, deduzidos de quaisquer incentivos já recebidos; - pagamentos de locação variável, dependente de uma determinada taxa ou índice; - montantes que sejam devidos ao abrigo de uma garantia do valor
residual; - preço de exercício da opção de compra, se for razoavelmente certo
que o locatário exerça a opção; e - pagamento de penalidades pelo término do
contrato, se for razoavelmente certo que o locatário cancele o contrato. A responsabilidade por locações é remensurada quando se verificam alterações
nos pagamentos futuros derivados de uma alteração da taxa ou índice ou taxa,
se ocorrer uma alteração na estimativa da Companhia do montante que deverá ser pago sob uma garantia de valor residual, ou caso a Companhia altere a
sua avaliação acerca a opção de exercício de compra, sua extensão ou rescisão. Quando a responsabilidade por locações é remensurada, o valor do direito de uso é também ajustado, ou é registado um lucro ou prejuízo na demonstração de resultados, se a quantia escriturada do ativo do direito de uso já se
encontrava reduzida a zero. A Companhia apresenta os direitos de uso de
ativos e as responsabilidades por locações em rubricas devidamente segregadas na demonstração consolidada da posição financeira. Locações financeiras de curto prazo ou locações de ativos de baixo valor: A Companhia não
reconhece como direitos de uso de ativos ou responsabilidade de locações,
contratos de locação de duração inferior a 12 meses ou locações de baixo
valor. A Companhia reconhece os dispêndios associados a estas locações,
como um custo do exercício durante o período de vida dos contratos. Amortização: O direito de uso do ativo é depreciado utilizando o método de depreciação linear, com base no mais baixo de entre a vida útil do ativo do direito de
uso ou o fim do prazo da locação. A vida útil estimada dos activos do direito de
uso é determinada na mesma base que para os restantes ativos tangíveis.
Imparidades: O direito de uso do ativo é periodicamente reduzido por perdas
de imparidade, e ajustado por certas variações da obrigação por locações
associadas ao ativo. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo dessa
conta em 31 de dezembro de 2020, conforme registrado na demonstração dos
fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens dos balanços
31/12/2020
31/12/2019
patrimoniais, como demonstrado a seguir:
Bancos
320.756
220.225
Aplicações financeiras
286.992
3.183.685
Total
607.748
3.403.910
As aplicações financeiras eram compostas pelos seguintes depósitos de curto
prazo de liquidez imediata (3 meses ou menos), a seguir demonstrado:
Taxa Negociada
Instituição financeira
Tipo
(% DO CDI)
31/12/2020 31/12/2019
Banco Itau SA
CDB DI
(95 %)
286.992 3.183.685
286.992 3.183.685
5. VALORES A RECEBER: A rubrica de contas a receber, no montante de
R$ 55.431 em 31/12/2020 e R$ 87.604 em 31/12/2019, tem a seguinte composição:
31/12/2020 31/12/2019
Clientes
55.431
87.604
Total
55.431
87.604
O montante de R$ 55.431 em 31/12/2020, em contas a receber de clientes,
refere-se um título de reembolso de despesa, para a Galp Bionergy BV., empresa do mesmo grupo econômico, com a expectativa de recebimento nos
próximos meses. O montante de R$ 87.604 em 31/12/2019, refere-se à venda
de serviços especializados de consultoria, direção e administração para a Belém Bioenergia Brasil S.A., e um recebível a título de reembolso de despesa
emitido para a Galp Bionergy BV. 6. TRIBUTOS A RECUPERAR: A rubrica de
tributos a recuperar apresentava o seguinte detalhe em 31 de dezembro de
2020 e de 2019:
31/12/2020 31/12/2019
Tributos retidos na fonte sobre serviços
14.261
PIS e COFINS a recuperar
39.486
38.543
IRRF sobre rendimentos aplicações financeiras
38.017
132.138
Base Negativa
315.067
294.107
Total
392.570
479.049
7. ADIANTAMENTOS: Adiantamentos ao operador dos consórcios: A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 268.952 em 31/12/2020 e R$
206.952 em 31/12/2020, tem a seguinte composição:
31/12/2020 31/12/2019
Adiantamento a fornecedor (a)
15.056
1.637
Adiantamento ao operador do consórcio - blocos não
operados (b)
253.896
205.315
Total
268.952
206.952
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(a) A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 15.056 (31/12/2020) e
R$ 1.637 (31/12/2019), referem-se aos adiantamentos para fornecedores de
materiais e serviços administrativos. (b) A rubrica de adiantamentos ao operador dos consórcios – blocos não operados, no montante de R$ 253.896
(31/12/2020) e R$ 205.315 (31/12/2019), é composta por adiantamentos aos
parceiros Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e Shell Brasil Petróleo Ltda.,
relativos aos blocos não operados pela Companhia, que se destinam a fazer
face ao investimento em pesquisa incorrido pela consorciada e imputada por
rateio aos consórcios, que se encontram distribuídos da seguinte forma:
Bacia
31/12/2020
31/12/2019
Bacia BAR-M-344
130.398
108.127
Bacia BAR-M-388
129.770
93.199
Bacia BAR-M-342
113.234
116.354
Bacia BAR-M-300
72.074
39.171
Bacia PN-T-150
54.138
94.900
Bacia PN-T- 166
1.490
41.696
Bacia POT-M-764
(247.208)
(288.132)
253.896
205.315
8. DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR: A rubrica de despesas antecipadas a apropriar, no montante de R$ 277.285 (31/12/2020) e R$ 103.256
(31/12/2019) refere-se à contratação de seguros para cobertura de potenciais
riscos inerentes à atividade petrolífera, e com isso, o saldo apresentado, será
apropriado ao resultado do exercício de acordo com os prazos de vigência
estabelecidos em cada contrato. 9. INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS: Em
04/06/2014, a Galp Energia Brasil S.A. adquiriu 50% das ações da empresa
ISPG Centro Tecnológico S.A. (ISPG CT S.A.), no montante de R$ 500 sem
reconhecimento de resultados de equivalência patrimonial. Em 01/08/2014 a
Companhia adquiriu 7 quotas no montante de R$ 70 (R$ 10 por ação) da Petróleos de Portugal - Petrogal S.A., passando a deter o percentual de 0,002%
das ações da Galp Exploração Serviços do Brasil Ltda (GESB). A participação
societária foi registrado pelo custo de aquisição ajustados com o resultado de
equivalência patrimonial dos exercícios de 2020 e 2019. Já em 01/11/2019
a Companhia adquiriu 1 ação no montante de R$ 1 (R$ 1 por ação) da Galp
Bioenergy BV, passando a deter o percentual de 0,00000008% das ações da
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Belém Bioenergia Brasil S.A. (BBB). A participação societária foi registrado
pelo custo de aquisição ajustados com o resultado de equivalência patrimonial
dos exercícios de 2020 e 2019.
Patrimônio líquido GESB
31/12/2020
31/12/2019
Capital social
3.500.000
3.500.000
Prejuízo acumulado
(4.629.640)
(3.435.350)
Lucro do exercício
(111.656)
(1.194.290)
Total
(1.241.296)
(1.129.640)
31/12/2020
31/12/2019
Patrimônio líquido BBB
Capital social
1.253.331.125 1.253.331.125
Ágio/Deságio
(111.591.916) (111.591.916)
Prejuízo acumulado
(792.410.702) (695.814.490)
Lucro do exercício
29.821.493 (96.596.212)
Total
379.150.000
349.328.507
Patrimônio líquido ISPG
31/12/2020
31/12/2019
Capital social
1.000
1.000
Lucro Acumulado
0
0
Total
1.000
1.000
Aquisição do Investimento
70
70
(94)
(93)
Participação dos Lucros
Saldo do investimento - GESB
(24)
(23)
Aquisição do Investimento
1
1
(1)
(1)
Participação dos Lucros
Saldo do investimento - BBB
0
0
Aquisição do Investimento
500
500
500
500
Saldo do investimento - ISPG CT S.A.
Saldo consolidado dos investimentos
476
477
10. TRIBUTOS DIFERIDOS: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. Mediante avaliação da
Administração da Companhia sobre a perspectiva de não realizar imposto diferido devido à não perspectiva de lucro nos próximos anos, a Companhia não reconheceu imposto diferido nos exercícios de 2020 e 2019.

11. IMOBILIZADO: Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:
Imobilizado
Construções em andamento
Bens em operação
POT M
BAR M
BAR M
BAR M
BAR M
Subtotal de
Equip. Total ativos
764 (II)
300 (II)
342 (II)
344 (II)
388 (II) ativos tangíveis
Informática tangíveis
106.528
2.695
92.318 310.685 125.820
638.046
0
638.046
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
9.800
9.800
9.800
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado
(116.328)
(116.328)
(116.328)
(106.528)
0
0
0
0
(106.528)
0
(106.528)
Totais
Saldo em 31 de dezembro de 2020
0
2.695
92.318 310.685 125.820
531.518
0
531.518
31/12/2020 31/12/2019
Blocos Não Operados (II)
531.518
638.046
531.518
638.046
Os montantes de R$ 116.528 em 31/12/2020 está relacionado com a estimativa de perda do investimento realizado no projeto POT-M-764 devido análise
técnica e econômica sobre a viabilidade financeira e operacional e potenciais riscos. Durante o exercício de 2019, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo
imobilizado foi o seguinte:
Imobilizado
Construções em andamento
Bens em operação
POT M 764 BAR M 300 BAR M 342 BAR M 344 BAR M 388
Subtotal de
Total ativos
tangíveis
(II)
(II)
(II)
(II)
(II) ativos tangíveis Equip. Informática
Saldo em 31 de dezembro de 2018
106.528
450
98.731
222.918
85.127
513.754
963
514.717
Adições
2.245
87.767
40.693
130.705
130.705
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado
Amortização / depreciação
(963)
(963)
Regularizações
(6.413)
(6.413)
(6.413)
Transferências
Totais
0
2.245
(6.413)
87.767
40.693
124.292
(963)
123.329
Saldo em 31 de dezembro de 2019
106.528
2.695
92.318
310.685
125.820
638.046
0
638.046
31/12/2019 31/12/2018
Blocos Não Operados (II)
638.046
513.754
Bens móveis
0
963
638.046
514.717
12. INTANGÍVEL: Durante o exercício de 2020, o único movimento na rubrica do ativo intangível foi a estimativa de integral do bônus de assinatura no projeto
POT-M-764 devido pois nenhuma nova área foi adquirida e nenhum dos projetos da Companhia entrou em operação. A rubrica de ativo intangível apresenta
os montantes a seguir:
Ativo Intangível
Bloco POT M Bloco BAR M Bloco BAR M Bloco BAR M Bloco BAR M
764 (II)
300 (II)
342 (II)
344 (II)
388 (II)
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.600.000
2.940.000
7.980.000
12.600.000
1.580.000
26.700.000
Baixas e provisões para perdas de imobilizado (nota 21)
(1.600.000)
Totais
(1.600.000)
0
0
0
0
(1.600.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
2.940.000
7.980.000
12.600.000
1.580.000
25.100.000
31/12/2020
31/12/2019
Blocos Não Operados (II)
25.100.000
26.700.000
Total
25.100.000
26.700.000
Os montantes de R$ 1.600.000 em 31/12/2020 está relacionado com a estimativa de perda dos bônus de assinatura no projeto POT-M-764 devido análise
técnica e econômica sobre a viabilidade financeira e operacional e potenciais riscos. Durante o exercício de 2019, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo
intangível segue demonstrado a seguir:
Ativo Intangível
Bloco POT M Bloco BAR M Bloco BAR M Bloco BAR M Bloco BAR M
764 (II)
300 (II)
342 (II)
344 (II)
388 (II)
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018
1.600.000
2.940.000
7.980.000
12.600.000
1.580.000
26.700.000
Totais
0
0
0
0
0
0
Saldo em 31 de dezembro de 2029
1.600.000
2.940.000
7.980.000
12.600.000
1.580.000
26.700.000
31/12/2020
31/12/2019
Blocos Não Operados (II)
26.700.000
26.700.000
Total
26.700.000
26.700.000
13. FORNECEDORES: Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica de EXTERNOS: A Companhia no exercício de 2020 e 2019 apresenta a seguinte
fornecedores é constituída pelos seguintes itens:
composição na rubrica da demonstração do resultado - fornecimentos e ser31/12/2020 31/12/2019 viços externos:
Fornecedores correntes
5.019
845.914
31/12/2020
31/12/2019
Total
5.019
845.914
diversos
29.795
25.771
Em 31/12/2020, o montante de R$ 5.019 na rubrica fornecedores refere-se a Seguros
Alugueis e condomínios
5.385
gastos de serviços e materiais adquiridos voltados para áreas administrativas. Passagens
e hospedagens
23.129
75.223
Os passivos existentes com fornecedores de despesas incorridas com os blo- Serviços deaéreas
contabilidade e auditoria
28.478
67.609
cos de exploração estavam reconhecidos na rubrica de provisões de serviço Custos Exploratórios
2.024.702
6.528.191
(nota explicativa nº 16). O montante de R$ 845.914, em 31/12/2019, refere-se Outros serviços prestados por terceiros - PJ
233.248
203.523
às despesas incorridas com os blocos de exploração em que a Companhia é Total
2.344.737
6.900.317
operadora e gastos de suporte administrativo. 14. SALÁRIOS E PROVISÕES: O montante de R$ 233.248 em 31/12/2020 referente em
Outros
serviços
presEm 31 de dezembro de 2020, todas os líquidos trabalhistas a pagar estavam
liquidadas. Em 2019, a rubrica de salários e provisões apresentava a seguinte tados por terceiros – PJ, inclui o montante de R$ 142.892 relativo ao serviço
de publicações das demonstrações financeiras. Em 31/12/2019, o montante
composição:
31/12/2020 31/12/2019 de R$ 203.523, inclui o valor de R$ 148.431 relativo também ao serviço de
publicações. Os custos exploratórios são compostos conforme demonstrados
Provisões de férias, 13º salários e encargos
sociais a pagar
153.341 a seguir:
31/12/2020
31/12/2019
Provisão bônus de desempenho a pagar
230.935
353.381
894.938
Total
384.276 Geologia e Geofísica
24.009
714.826
Todos os passivos trabalhistas encontravam-se liquidado em 31/12/2020. 15. Aquisição e processamento de dados sísmicos
1.360.428
4.268.966
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Despesas Administrativas Gerais
Retenção de Área
128.080
431.526
rubrica de obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:
158.804
217.934
31/12/2020 31/12/2019 Outras despesas indiretas
2.024.702
6.528.191
Impostos sobre vendas
5.457
Impostos sobre receita financeira
32
- 21. DESPESAS COM PESSOAL: Referem-se a despesas com remuneração
Impostos sobre salários
29.197
51.775 aos administradores, despesas com salários, encargos e benefícios de empreOutros impostos retidos a terceiros
1.527
46.478 gados e são demonstradas como segue:
31/12/2020
31/12/2019
Total
30.756
103.710
16. PROVISÕES DE SERVIÇOS: A rubrica de provisão de serviços apresenta Remuneração à Administração
(nota explicativa nº 27.2)
9.330
14.928
em 31 de dezembro 2020 e 2019, a seguinte composição:
107.882
992.868
Provisão de Serviços
31/12/2020 31/12/2019 Despesa com Salários
262.599
359.038
Provisão serviços blocos
21.276
- Despesa com Encargos
7.555
62.944
Serviço de auditoria
28.086
10.226 Despesa com Benefício
387.366
1.429.778
Outros
3.739
1.450
Total
53.101
11.676 Em virtude da redução no quadro de pessoal da Companhia devido ao encerEm 31/12/2019 Não Houve Provisão Referente De Serviços Técnico (Provisão ramento da prestação de serviço de consultoria na área financeira no exercício
Serviços Blocos) Porque Tal Obrigação Encontra-Se Na Rubrica De Forne- de 2020 (nota explicativa nº. 19), as despesas de pessoal apresentavam em
cedores (Nota Explicativa Nº 13). 17. ADIANTAMENTOS DOS PARCEIROS 2020 menor em comparação ao exercício de 2019. 22. IMPOSTOS E TAXAS:
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a composição
– BLOCOS OPERADOS
O montante de R$ 700.672, em 31/12/2020 e em 31/12/2019 referem-se ao das despesas de impostos e taxas são como se demonstram a seguir:
31/12/2020 31/12/2019
saldo de recebimento maior proveniente dos cash calls dos blocos operados
Participação governamental (Retenção de Área)
269.944
pela Companhia:
9.276
24.361
31/12/2020
31/12/2019 PIS/Cofins sobre receita financeira
Imposto
sobre
operações
financeiras
8.697
279
PN-T-136
298.439
298.439
17.973
294.584
PN-T-182
402.233
402.233
Total
700.672
700.672 23. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS: A Companhia no
Como os projetos PN-T-136 e PN-T-182 foram descontinuados, não houve exercício de 2020 e 2019 apresenta a seguinte composição na rubrica da deemissão de novos débitos e novos cash calls. A Sociedade trabalha para en- monstração do resultado – outras receitas (despesas) operacionais:
31/12/2020 31/12/2019
tregar todas as obrigações dos respectivos projetos para encerrar os saldos
1.600.000
existentes. 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Em 31 de dezembro de 2020, o capi- Baixa de Intangível (nota explicativa nº 12)
116.328
tal subscrito encontrava-se registrado em R$ 222.014.266, representado por Baixa de Tangível (nota explicativa nº 11)
182.426 quotas no valor de R$ 1.217 cada uma, conforme estatuto social, Receitas da gestão dos consórcios blocos operados
33.507
distribuídas entre os acionistas da seguinte forma abaixo.
1.716.328
33.507
Quantidade
Capital
Capital a
Capital Particide quotas
subscrito integralizar integralizado pação % Os montantes de R$ 1.600.000 e R$ 116.328 em 31/12/2020, estão relacionaAcionistas
dos com a estimativa de perda dos bônus de assinatura e outros investimenGalp E&P
Brazil BV
181.426 221.163.256 (3.900.000) 217.263.256
99,6% tos realizados no projeto POT-M-764. Tal estimativa foi reconhecida devido
a análise técnica e econômica sobre a viabilidade financeira e operacional e
Galp Energia
E&P BV
1.000
851.010
851.010,00
0,4% potenciais riscos. 24. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO: Em 31 de de182.426 222.014.266 (3.900.000) 218.114.266 100,0% zembro de 2020 e de 2019, as receitas e despesas financeiras apresentaram
Totais
(a) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação a seguinte composição e os respectivos saldos:
31/12/2020
31/12/2019
de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital
21.403
402.067
social. A reserva legal, tem por fim, assegurar a integridade do capital social e Rendimentos aplicação financeira
59.417
625
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital. Variação cambial ativa
9.974
22.254
Como a Companhia apresentava prejuízos acumulados em ambos períodos, Outras receitas financeiras
90.794
424.946
não há reserva legal constituída nas datas de 31/12/2020 e 31/12/2019. b) Receitas financeiras
31/12/2020
31/12/2019
Distribuição de dividendos: De acordo com o Estatuto Social da Companhia,
(1.020)
(459)
é garantido aos acionistas um dividendo mínimo obrigatório correspondente Juros
(249.433)
(11.395)
a 25% do lucro líquido do exercício, calculado nos termos da lei das Socie- Variação cambial passiva
(2.550)
(2.298)
dades por Ações. A Companhia pode efetuar outras distribuições, na medida Despesas bancárias
(253.003)
(14.152)
em que existirem lucros e reservas disponíveis. Todas as distribuições acima Despesas financeiras
(162.209)
410.794
mencionadas poderão ser realizadas sob a forma de dividendos ou como juros Resultado financeiro líquido
sobre o capital próprio, dedutíveis do imposto de renda, de acordos com os Os montantes de R$ 9.974 (31/12/2020) e R$ 22.254 (31/12/2019) referentes
termos estabelecidos em Lei. Em 2020 e 2019, a Companhia não apresentou a outras receitas financeiras são relativos à atualização da base negativa (nota
lucro líquido, diante disto, não foi provisionado dividendo mínimo obrigatório explicativa nº 06). 25. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOde 25%. c) Aumento de capital: Durante os exercícios de 2020 e 2019, não BRE RESULTADO: No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
houve aumento de capital na Sociedade, entretanto parte do saldo a integra- a Companhia apresentou prejuízo contábil e prejuízo fiscal. A base de cálculizar foi liquidado, o montante de R$ 1.500.000 recebida em 24/09/2020, de lo do IRPJ e CSLL diferido sobre o prejuízo fiscal não foi constituído devido
seu acionista majoritário Galp E&P Brazil BV, com o intuito de aumentar a a não perspectiva de compensação, bem como sua conciliação de despesa
capacidade financeira para cumprir suas obrigações de investimentos e de calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e da despesa de imposto de rendespesas operacionais. Existe ainda um montante R$ 3.900.000 a ser inte- da e contribuição social no resultado, apresentada na nota explicativa nº 10.
gralizado quando houver necessidade de caixa. 19. RECEITA LÍQUIDA DOS
31/12/2020
31/12/2019
SERVIÇOS PRESTADOS: No exercício social findo em 31 de dezembro de
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
2020 e 2019 a composição do lucro bruto é como se demonstra a seguir:
Prejuízo / Lucro antes do
31/12/2020
31/12/2019 IRPJ e CSLL
(4.628.615) (4.628.615) (7.692.246) (7.692.246)
Receita bruta de serviços
570.402 Adições ao LALUR
287.760
287.760
314.883
314.883
Impostos incidentes sobre os serviços
(81.282) Exclusões ao LALUR
(59.213)
(59.213)
Receita líquida de serviços
489.120 Base de cálculo para
No exercício de 2020, a Companhia não auferiu receita referente a presta- IRPJ e CSLL
(4.400.068) (4.400.068) (7.377.363) (7.377.363)
ção de serviço de consultoria na área financeira devido a necessidade de seu
15% +
15% +
cliente em descontinuar a prestação de serviço, Belém Bioenergia Brasil S.A.,
adicional
adicional
uma empresa do mesmo grupo econômico (nota explicativa nº. 27). No exercí10%
10%
9%
9%
cio de 2019, houve prestação de serviço de consultoria na área financeira ao Alíquotas (%)
seu cliente em todos os meses do ano. 20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS IRPJ e CSLL diferido / corrente
-

26. COBERTURA DE SEGUROS: A Companhia contratou a cobertura de seguros dos blocos para participação do processo licitatório da 11ª Rodada da
ANP, pelos quais serão amortizados mensalmente de acordo com os prazos
de vigência de cada contrato. A rubrica apresenta os saldos de R$ 277.284
e R$ 103.256, respectivamente, em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (nota
explicativa 08). 27. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: 27.1.
Transações comerciais: No exercício de 2020, a Sociedade não auferiu receita de prestação de serviço na área financeira à empresa Belém Bioenergia
S.A., diferentemente ao incorrido no exercício de 2019. Isto deve-se a decisão
estratégica do grupo Galp que internalizou tal serviço na contratante. A Sociedade também, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e
2019, contratou empresas do grupo Galp (Galp Energia S.A. e Petrogal Brasil
S.A.) para prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas administrativas e de exploração. As transações efetuadas durante o exercício com
partes relacionadas, bem como outros recebíveis e obrigações com partes,
são as seguintes:
Transações com empresas relacionadas
Demonstração de resultados
2020
2019
Total da
ReTotal da Receita
Tran- ceita
TransaSersações SerDébitos
Parte viços Débitos ções Parte viços
Relacio- Pres- serviços Relaciona- Presta- serviços
das
dos diversos
nadas tados diversos
Belém Bioenergia Brasil S.A.
570.402 570.402
Galp
Energia S.A.
(25.218)
- (25.218)
(26.806)
(26.806)
Petrogal
(551.693)
- (551.693) (3.627.265)
- (3.627.265)
Brasil S.A.
Total
(576.911)
- (576.911) (3.083.669) 570.402 (3.654.071)
Saldos com empresas relacionadas
Ativo circulante
Clientes
2020
2019
Belém Bioenergia Brasil S.A.
44.610
Galp Bioenergy BV
55.431
42.994
Total
55.431
87.604
Passivo Circulante
Fornecedores
2020
2019
Petrogal S.A
539.062
Galp Energia S.A.
5.144
27.223
Petrogal Brasil S.A.
2.274
273.141
Total Fornecedores
7.418
839.426
27.2. Remuneração do pessoal-chave da administração: A remuneração
dos diretores da Companhia, no decorrer do exercício de 31 de dezembro de
2020 foi no valor de R$ 9.330 e em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$
14.928. 28. RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO VERSUS INDIRETO: A demonstração dos fluxos de caixa pelo método
indireto para o exercício de 2020 e 2019 apresenta a seguinte:
2020
2019
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
(4.628.615) (7.692.246)
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais com o
caixa usado nas Atividades operacionais:
Provisão de serviços de auditoria/Consultoria
17.861
10.226
Apropriação de seguros
247.227
358.780
Provisão bônus aos funcionários
(230.935)
154.511
Depreciação de bens
963
Baixa de Intangíveis
IRPJ e CSLL Diferido sobre PF e BNCSLL
Resultado Investimentos Societários (MEP)
2
25
Efeito variações cambiais ativase passivas
(59.415)
10.771
Variações do ativo e passivo circulante e não
circulante:
Clientes
91.386
(53.384)
Despesas antecipadas
(421.256)
26.098
Adiantamentos
(61.999)
(143.866)
Tributos a recuperar
86.478
260.149
lnvestimentos societários
(1)
Fornecedores
1.116.771 (2.776.673)
Outras contas a pagar
23.564
(949.129)
Obrigações tributárias
(72.954)
2.983
Salários e provisões
(153.341)
(3.058)
Caixa liquido gerado pelas atividades
operacionais
(4.045.227) (10.793.850)
29. EVENTOS SUBSEQUENTES: Não ocorreu qualquer evento subsequente
após 31 de dezembro de 2020 com impacto relevante nas demonstrações
financeiras anexas. 30. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: A Diretoria Executiva da Companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras em 30 de abril de 2021, nas quais consideram
os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito
sobre estas demonstrações financeiras, quando requeridos.
Carlos Augusto - Diretor Presidente - CPF: 812.797.528-15; Bruno Miguel Albuquerque Pimentel Lopes - Diretor Financeiro - CPF 701.767.112-01; Carlos Augusto Gonçalves - Diretor Comercial, Operações e Logística - CPF:
777.615.537-34; Marcelo Vinicius de Souza - Contador - CRC/RJ-094628/O-7
- CPF: 011.891.847-88.
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos administradores e acionistas da Galp Energia Brasil S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Galp Energia Brasil 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, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Ênfase - Incertezas relacionadas ao ativo exploratório: Chamamos a atenção para as Notas Explicativas n º 01, 11 e 12,
que descrevem que a Companhia investiu montantes significativos em projetos exploratórios de petróleo e gás, que são inerentes aos negócios da Companhia, e podem não resultar em descoberta de reservas economicamente
viáveis. Considerando ser uma atividade de capital intensivo, a Administração
da Companhia continuará a receber apoio financeiro do seu acionista controlador para manter suas atividades. Os planos da Administração da Companhia
em relação às suas atividades operacionais estão descritos na Nota Explicativa nº 1. Nossa opinião não contém ressalva relacionada com esse assunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras.Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 30 de
abril de 2021. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Ricardo Gomes Leite - Contador CRC-1RJ107146/O-1.
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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos resultados
Controladora Consolidado
Controladora
Consolidado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Notas 2020 2019 2020 2019
Notas
2020
2019
2020
2019
Notas
2020
2019
2020
2019
Ativo
Passivo
Receitas líquidas de vendas
22
166.784 114.780 189.392 138.582
Circulante
Circulante
Custo dos produtos vendidos
23 (145.375) (100.442) (154.595) (110.312)
Caixa e equivalentes de caixa
6
1.004 2.015 1.127 3.315
Fornecedores
16
45.362 27.689 45.637 27.870 Lucro bruto
21.409 14.338
34.797 28.270
Contas a receber de clientes
7
48.556 23.451 54.601 24.455
Arrendamentos a pagar
92
38
92
38 (Despesas) e receitas
Estoques
8
26.296 24.353 26.296 24.353
Salários e contribuições sociais
579
321 1.997
1.279
operacionais
Impostos a recuperar
9
5.092 1.426 5.597 1.527
Impostos e taxas
17
1.626
888 1.879
1.172 Despesas Gerais e
Imposto de renda e contribuição social
administrativas
25
(6.358) (5.759) (13.565) (13.810)
Imposto de renda e contribuição
a recuperar
1.858
701 6.338 2.753
(5.057) (3.818) (5.584) (4.228)
social a pagar
1.746
288 5.993
2.299 Despesascomvendaselogística 25
Despesas antecipadas
92
63
374
354
Outros ativos circulante
10
6.786 3.284 13.358 12.085
714
732 1.407
826 Perda por redução ao valor
Outros
20
recuperável de contas
Total ativo circulante
89.685 55.293 107.691 68.842
50.119 29.956 57.005 33.484
Total passivo circulante
a receber
(1.441)
(58) (1.441)
(58)
Ativos não circulante
Não circulante
Outras receitas (despesas)
1.153
(646)
2.742
(310)
Depósitos judiciais
182
222
299
343
Arrendamentos a pagar
92
27
92
27
(12.196) (10.281) (17.848) (18.406)
Impostos diferidos
19.b
3.424 5.281 3.424 5.281
Provisão para contingências
18
198 1.027
258
2.771 Resultado antes do resultado
Mútuo com partes relacionadas
11
1.108
843 1.695
244
Mútuo com partes relacionadas
11
22.509 13.811 21.448 13.811
financeiro
9.706
4.057
16.949
9.864
Outros ativos não circulante
10
34
40
34
419
Provisão para perda em controlada 13
571
333
- Receitas financeiras
40
112
96
205
4.748 6.386 5.452 6.287
(839) (1.093)
(928) (1.356)
209
867
209
867 Despesas financeiras
Outros
20
Total realizável a longo prazo
(799)
(981)
(832) (1.151)
Investimentos
13
16.556 10.995
23.579 16.065 22.007 17.476 Resultado financeiro líquido
Total passivo não circulante
Resultado de equivalência
Imobilizado
14
1.005
324 1.894 1.129 Patrimônio líquido
patrimonial
13
5.324
4.002
Intangível
15
29.856 30.272 32.126 31.951
Capital social
101.830 101.830 101.830 101.830
Resultado antes dos impostos
14.231
7.078
16.117
8.713
Direito de uso em arredamento
156
50
156
50
Reserva legal
4.533 4.533 4.533
4.533 Imposto de renda e
47.573 41.641 34.176 33.130
Ágio em transações de capital
(6.119) (6.119) (6.119) (6.119)
contribuição social - corrente
19
(1.364)
(256) (3.250) (1.891)
Total dos ativos não circulante
52.321 48.027 39.628 39.417
(31.936) (42.945) (31.936) (42.945) Imposto de renda e contribuição
Prejuízo acumulados
Total do ativo
142.006 103.320 147.319 108.259
68.308 57.299 68.308 57.299
Total do patrimônio líquido
21
social - diferido
19
(1.858)
(746) (1.858)
(746)
Demonstrações dos resultados abrangentes
142.005 103.320 147.319 108.259 Lucro líquido do exercício
11.009
6.076
11.009
6.076
Total do passivo e patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Lucro do exercício
11.009
6.076 11.009
6.076
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Resultado abrangente total
11.009
6.076 11.009
6.076 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Impostos e taxas
738
419
707
(181)
Lucro
antes
dos
impostos
14.231
7.078
16.117
8.713
Outros passivos
(582) (760)
364 (1.140)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Ajustes para:
Caixa líquido aplicadonas atividades
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de
Depreciação
e
amortização
80
96
431
327
operacionais
(8.633) (10.559) (6.917) (9.424)
reais)
Depreciação do arrendamento operacional
51
63
51
63 Fluxo de caixa das atividades investimentos
Ágio em
Lucros /
Baixa
de
intangível
416
415
416
415
Aquisição de intangível
- (511)
(769) (1.763)
Capital transações Reser- (prejuízos)
(5.324) (4.002)
- Aquisição de imobilizado
(761)
(21) (1.018)
(254)
social de capital va legal acumulados Total Resultado equivalência patrimonial
Reversão
(provisão)
para
contingências
(829)
499
(2.513)
(158)
Partes relacionadas
(265) (494) (1.071)
170
Saldos em 31 de dezembro
Provisão
de
juros
12
42
12
5
Fluxo de caixa gerado(aplicado) nas
de 2018 - (não auditado)
101.830
(6.119) 4.533
(49.021) 51.223
Reversão
(provisão)
para
perdas
estimadas
1.441
58
1.441
58
atividades de investimento
(1.026) (1.026) (2.858) (1.847)
Lucro líquido do exercício
6.076 6.076
Reversão (provisão) para perda de estoque
(96)
186
(96)
186 Fluxos de caixa das atividades de
Saldos em 31 de dezembro
9.982
4.435
15.859
9.609
de 2019
101.830
(6.119) 4.533
(42.945) 57.299
financiamentos
Lucro líquido do exercício
11.009 11.009 Variações nos ativos e passivos
Captação de empréstimos com partes
(Aumento)
/
diminuição
dos
ativos
operacionais
Saldos em 31 de dezembro
relacionadas
8.698 10.473 7.637 11.348
(26.546) (4.968) (31.587) (2.390)
de 2020
101.830
(6.119) 4.553
(31.935) 68.308 Contas a receber de clientes
Pagamento de passivos de arrendamento
(50)
(53)
(50)
(53)
Estoques
(1.847)
(10.858)
(1.847)
(10.858)
As notas explicativas são parte integrantes das
Fluxo de caixa gerado nas atividades de
Imposto
a
recuperar
(4.823)
(546)
(7.655)
(1.454)
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
8.648 10.420 7.587 11.295
Despesas antecipadas
38
(63)
115
- investimentos
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas Depósitos judiciais
40 (222)
44
- Aumento (redução) do caixa e equivalentes
(1.011) (1.165) (2.188)
24
31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
Outros ativos
(3.564)
68 (1.402) (4.298) de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
1. Contexto operacional: A Arp Med S.A. (“Companhia” ou “Arp Med”) é uma Aumento/(diminuição) dos passivos
sociedade anônima de capital fechado com sede no Rio de Janeiro, que opera na operacionais:
exercício
2.015 3.180 3.315 3.291
distribuição de medicamentos de alto valor agregado e oferece soluções customi- Fornecedores
17.673 2.008 17.767 1.373 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.004 2.015 1,127 3.315
zadas de logística e inteligência de mercado por meio de duas unidades de negócios Salário e contribuições sociais
258
(72)
718
(85)
1.011 (1.165) 2.188
24
complementares que também proveem serviços a indústria farmacêutica atuando
perdas
acumulados
no
momento
de
seu
desreconhecimento
(instrumentos
patriApós
a
data
de
início,
o
valor
do
passivo
de
arrendamento
é
aumentado
para
refleem especialidades como dermocosméticos, endocrinologia, oncologia, ortopedia,
reprodução assistida, entre outros. Todas as empresas do grupo têm seus ende- moniais). • Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros tir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados.
reços registrados no Brasil. As empresas operacionais do Grupo são: Arp Med ao custo amortizado (instrumentos de dívida) - Esta categoria é a mais relevante Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se
ServiçosLtda. - Arp Med serviços é uma prestadora de serviços de exploração no para o Grupo. O Grupo mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração
ramo de prestação de serviços de análise mercadológica, pesquisa de mercado, ambas as seguintes condições forem atendidas: • O ativo financeiro for mantido nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos fututelemarketing, tele atendimento, serviços de apoio administrativo e operacional dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o ros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais
para empresas, comércio atacadista de produtos médicos, odontológicos, hospi- fim de receber fluxos de caixa contratuais. • Os termos contratuais do ativo finan- pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de
talares, comércio atacadista de medicamentos. Íntegra Medical Consultoria S.A- ceiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, compra do ativo subjacente. Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo
-Programa de Suporte a Pacientes - A Íntegra Medical é uma prestadora de serviços exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em valor - O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto
de assessoria, consultoria e administração de negócios relacionados aos diversos aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensu- prazo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a
segmentos da área de saúde com sede em São Paulo. 1.1. Efeitos da COVID-19 rados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recu- 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção de compra). Tamnas demonstrações financeiras individuais e consolidadas - Em 31 de janeiro perável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, bém aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a
de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros do arrendamentos de equipamentos de escritório considerados de baixo valor. Os
(COVID-19) tornou-se uma emergência de saúde global. O surto desencadeou Grupo ao custo amortizado incluem contas a receber de clientes. Ativos financeiros pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de
decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao ao valor justo por meio do resultado - Ativos financeiros ao valor justo por meio do baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo
impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes eco- resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos finan- do arrendamento. k) Redução ao valor recuperável de ativos - impairment - Os bens
nômicos. A administração avalia de forma constante o impacto do surto nas ope- ceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado do imobilizado e intangível e, quando aplicável, outros ativos não financeiros são
rações e na posição patrimonial e financeira do Grupo, com o objetivo de imple- ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos fi- avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis ou,
mentar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nanceiros são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Os impactos futuros do com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Ativos financeiros com fluxos que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda
coronavírus nos mercados financeiros, na economia e em nossas operações são de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são clas- decorrente de situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuatualizados e monitorados diariamente, mitigando os impactos de curto prazo e os sificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente perável, ela é reconhecida no resultado do exercício. Para fins de avaliação do
desafios que esse cenário pode trazer. Ao longo do exercício de 2020, não foram do modelo de negócios. Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
observados impactos adversos no capital de giro e na realização dos ativos do ser classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros re- existem fluxos de caixa identificáveis - Unidades Geradoras de Caixa (UGCs).
grupo. 2. Base de preparação: Declaração de conformidade (com relação às sultados abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem Ativos financeiros - Ativos financeiros (formado substancialmente pelo contas a
normas do CPC) - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram ser designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se receber) são avaliados para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compre- isso eliminar, ou reduzir significativamente, um descasamento contábil. Ativos fi- perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se
endem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de nanceiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patri- uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconheciPronunciamentos Contábeis (CPC), que foram aprovados pelos Conselho Federal monial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na mento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
de contabilidade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras individuais e demonstração do resultado. ii) Passivos financeiros - Passivos financeiros são fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
consolidadas foi autorizada pela diretoria em 26de abril de 2021. Todas as informa- classificados, como reconhecimento inicial, como passivos financeiros a valor confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, contas a pagar. Pas- incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestrusendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua sivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de emprés- turação do valor devido à Companhia sobre condições de que a Administração não
gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações timos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação consideraria em outras transações, ou indicações de que o devedor entrará em
financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais, que é a moeda diretamente relacionado. Os passivos financeiros do Grupo incluem contas a pagar processo de falência, entre outros. O Grupo considera evidência de perda de valor
funcional da Companhia, todos os saldos foram arredondados para o milhar mais a fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos e contratos para recebíveis e títulos de investimentos mantidos até o vencimento tanto no nível
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Principais políticas contábeis: de garantia financeira. Mensuração subsequente - A mensuração subsequente individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis e títulos de investimena) Caixa e equivalente de caixa - Incluem saldos de caixa, depósitos bancários à dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte to mantidos até o vencimento individualmente significativos são avaliados quanto
vista e as aplicações financeiras com liquidez imediata, com vencimento original forma: Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado - Passivos financei- à perda de valor específico. Todos os recebíveis mantidos até o vencimento individe até três meses a partir da data da contratação ou sujeitos a um insignificante ros a valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negocia- dualmente significativos identificados como não tendo sofrido perda de valor indirisco de mudança de valor, e são mantidos com a finalidade de atender a compro- ção e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por vidualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor
missos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. b) meio do resultado. Empréstimos e financiamentos - Após reconhecimento inicial, que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Recebíveis e investiReceita de contrato com cliente - A norma CPC 47 (em vigor a partir de 1º de janei- empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemen- mentos mantidos até o vencimento que não são individualmente importantes são
ro de 2018) substituiu todos os requisitos atuais de reconhecimento de receita de te pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e avaliados coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses
acordo com as normas CPCs. A nova norma estabeleceu um modelo de cinco perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos títulos com características de risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperáetapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos. De acordo com passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de vel de forma coletiva, o Grupo utiliza tendências históricas da probabilidade de
a CPC 47, a receita deve ser reconhecida por um valor que reflete a contrapartida juros efetivos. Desreconhecimento (baixa) - Um passivo financeiro é baixado inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustaa que uma Companhia espera ter direito em troca de transferência de bens ou quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo finan- dos para refletir o julgamento da Administração quanto às premissas se as condições
serviços para um cliente. O grupo realizou uma avaliação nas cinco etapas do novo ceiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substan- econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão
modelo de reconhecimento da receita e não identificou alterações ou impactos cialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamen- maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução
significativos no reconhecimento atual dessas receitas. As demais receitas foram te alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo origi- do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amorticompreendidas nessa análise e estão substancialmente de acordo com a norma nal e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes zado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos
CPC 47. c) Estimativas contábeis - Na preparação destas demonstrações finan- valores contábeis reconhecidos na demonstração do resultado. e) Contas a receber futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do
ceiras individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos e estimati- de clientes - As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reporta- valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso visão contra recebíveis (substancialmente o contas a receber). Quando um evento
dos dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir do método da taxa efetiva de juros menos a Provisão para Créditos de Liquidação subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é
dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma continua, Duvidosa (“PCLD” ou impairment) e ajuste de valor presente. As perdas de crédito revertida e registrada no resultado. Ativos não financeiros - Os valores contábeis
no mínimo, anualmente. Os efeitos das revisões das estimativas são reconhecidas esperadas foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos dos ativos não financeiros do Grupo (formado substancialmente pelo ativo imobiliprospectivamente. i) Estimativas - Algumas estimativas foram aplicadas sobre as últimos anos. O Grupo realizou o cálculo das taxas de perda de crédito esperada zado e intangível com vida útil) são revistos a cada data de apresentação para
seguintes notas explicativas: provisão para perdas esperadas com contas a receber separadamente para os clientes de mercado privado e público. As contas a receber apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação,
de clientes (Nota Explicativa nº 7), provisão para perdas de estoques (Nota Expli- vencidas há mais de 180 dias, são baixadas do saldo das contas a receber de então o valor recuperável do ativo é determinado. Os intangíveis sem vida útil decativa nº 8), provisão para contingências (Nota Explicativa nº 18), recuperabilidade clientes em contrapartida das perdas esperadas para créditos de liquidação duvi- finida são testados anualmente, independe da existência de indicação de impairdos créditos tributários (Nota Explicativa nº 19), impairment (Notas Explicativas nºs dosa, exceto as operações com mercado público, as quais são mantidos em car- ment. Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em
14 e 15), valor justo de instrumentos financeiros (Nota Explicativa nº 24). ii) Incer- teira até completarem 360 dias do vencimento, em razão da prática com as institui- Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos
tezas sobre premissas e estimativas - As informações sobre as incertezas relacio- ções governamentais. f) Estoques - Os estoques são avaliados com base no custo que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em
nadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2020que possuem um médio de aquisição, que não excede o valor de mercado (líquido realizável). O grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O
risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos Grupo realiza provisionamento das mercadorias que ultrapassam o prazo de vali- ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se
e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: dado estipulado pela indústria farmacêutica. g) Investimentos - Nas demonstrações espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação. O valor recuperável de
• Nota Explicativa nº15 - teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis financeiras individuais, os investimentos de 100% nas controladas Arp Med Servi- um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos
e ágio: principais premissas em relação aos valores recuperáveis, incluindo a re- ços Ltda. e Integra Medical Consultoria S.A. são avaliada pelo método de equiva- custos para vender. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados
cuperabilidade dos custos de desenvolvimento; • Nota Explicativa nº18 - reconhe- lência patrimonial. h) Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição, deduzido de são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes
cimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (análise de de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de
a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; • Nota Explicativa nº 19.b - impairment, preparado anualmente), caso aplicável. A depreciação dos ativos é recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Os ativos corporativos
reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota Explicati- do Grupo não geram fluxos de caixa independentes. Caso haja a indicação de que
contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser va nº 15 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. i) Ativos um ativo corporativo demonstre uma redução no valor recuperável, então o valor
utilizados; d) Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração intangíveis - Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, recuperável é alocado para a UGC ou grupo de UGCs à qual o ativo corporativo
subsequente - Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo inclusive por meio de combinação de negócios, sendo eles: • Ágio apurado nas pertence numa base razoável e consistente. Uma perda por redução ao valor refinanceiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial aquisições envolvendo combinações de negócios. O ágio sem vida útil definida é cuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor
de outra entidade. i) Ativos financeiros - Ativos financeiros são classificados, no testado anualmente e deduzido das perdas por redução do valor recuperável recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resulreconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortiza- acumuladas, se necessário. • Software adquirido de terceiros com vida útil definida tado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para
do, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por são amortizados pelo período de 5 anos. Estes ativos são mensurados pelo custo redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para
meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial total de aquisição menos as despesas de amortização. • Outros ativos intangíveis redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma
depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e adquiridos com vida útil definida são amortizados pelo período de 5 anos (direitos pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é
do modelo de negócios do Grupo para a gestão destes ativos financeiros. Com de distribuição de produtos com a amortização de acordo com o prazo contratual revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável
exceção das contas a receber de clientes que não contenham um componente de também é de 5 anos). Estes ativos são mensurados pelo custo total de aquisição são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não
financiamento significativo ou para as quais o Grupo tenha aplicado o expediente menos as despesas de amortização. j) Arrendamentos - O Grupo aplica uma única exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortiprático, o Grupo inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acres- abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, ex- zação, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. O Grupo não identificou
cido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao ceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. indicativos de perda desses ativos nos exercícios de2020 e 2019. l) Passivo circuvalor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham O Grupo reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de lante e não circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados
um componente de financiamento significativo ou para as quais o Grupo tenha arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos corresaplicado o expediente prático são mensuradas pelo preço de transação determi- subjacentes. Ativos de direito de uso - O Grupo reconhece os ativos de direito de pondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do
nado de acordo com o CPC 47. Para que um ativo financeiro seja classificado e uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes
mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, são ajustados a valor presente (para melhor refletir o valor justo da transação),
abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente paga- deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor re- calculados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco da
mentos de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o cuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrenda- transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada nas contas
valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. mento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrenda- que deram origem ao passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos mento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrenda- e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrade principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do mentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrenda- to com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. m) Provisão
- Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Grupo possui uma
resultado, independentemente do modelo de negócio adotado. O modelo de ne- mento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo
gócios do Grupo para administrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos, obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é
seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determi- conforme abaixo: • Unidade fabril :1 a 4 anos - Em determinados casos, se a titula- provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As
na se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da ridade do ativo arrendado for transferida para o Grupo ao final do prazo do arren- provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envenda dos ativos financeiros ou de ambos. As compras ou vendas de ativos finan- damento ou se o custo representar o exercício de uma opção de compra, a depre- volvido. n) Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido) - O Imposceiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regu- ciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo. Os ativos de direito de to de renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados
lamento ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Vide políticas contábeis com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tridata da negociação, ou seja, a data em que o Grupo se compromete a comprar ou para a redução ao valor recuperável de ativos não financeiros na Nota k. Passivos butável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável
vender o ativo. Ativos financeiros classificados e mensurados ao custo amortizado de arrendamento - Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os para a contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
são mantidos em plano de negócio com o objetivo de manter ativos financeiros de passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
modo a obter fluxos de caixa contratuais enquanto ativos financeiros classificados arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamen- real. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impose mensurados ao valor justo em contrapartida a outros resultados abrangentes são tos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pa- tos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são remantidos em modelo de negócio com o objetivo de obter fluxos de caixa contratuais gamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, paga- conhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de
e também com o objetivo de venda. As compras ou vendas de ativos financeiros mentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros
que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de ar- resultados abrangentes. Os impostos diferidos são reconhecidos por prejuízos
rendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra razoa- fiscais não utilizados e diferenças temporárias dedutíveis na medida em que seja
ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data da velmente certa de ser exercida pelo Grupo e pagamentos de multas pela rescisão provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis mediante os quais
negociação, ou seja, a data em que o Grupo se compromete a comprar ou vender do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o Grupo exercendo a opção possam ser utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base
o ativo. Mensuração subsequente - Para fins de mensuração subsequente, os de rescindir o arrendamento. Os pagamentos variáveis de arrendamento que não em planos de negócios para entidades individuais. Os impostos diferidos ativos são
ativos financeiros são classificados em quatro categorias: • Ativos financeiros ao dependem de um índice ou taxa são reconhecidos como despesas (salvo se forem revisados em cada data de reporte e são reduzidos na medida em que não seja
custo amortizado (instrumentos de dívida). • Ativos financeiros ao valor justo por incorridos para produzir estoques) no período em que ocorre o evento ou condição mais provável que o benefício fiscal relacionado seja realizado; tais reduções são
meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas que gera esses pagamentos. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do ar- revertidas quando a probabilidade de futuros lucros tributáveis progride. Os imposacumulados (instrumentos de dívida). • Ativos financeiros designados ao valor rendamento, o Grupo usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início tos diferidos não reconhecidos são reavaliados em cada data de reporte e reconhejusto por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente determinável. cidos na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam dis-
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poníveis mediante os quais possam ser utilizados. O imposto diferido é mensurado
Movimentação de PCLD
Controladora e Consolidado
pelas alíquotas fiscais que se espera que sejam aplicadas à diferenças temporárias Em 31 de dezembro de 2018 (não auditado)
(1.301)
quando se revertem, usando taxas de imposto realizadas ou substancialmente Adições
(602)
realizadas na data do relatório. o) Demonstrações de Fluxo de Caixa - O Grupo Baixas / reversões
544
entende que os juros pagos sobre empréstimos devem ser registrados no grupo Em 31 de dezembro de 2019
(1.359)
de atividades de financiamento no Fluxo de Caixa, porque são custos de obtenção Adições
(3.643)
de recursos financeiros. As normas e interpretações novas e alteradas, que estão Baixas / reversões
2.202
em vigência a partir de 1º de janeiro de 2020, não trouxeram impacto sobre as de- Em 31 de dezembro de 2020
(2.800)
monstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo. Da mesma forma, 8. Estoques:
as normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emisControladora
Consolidado
são das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo, não estão
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
sendo apresentadas pelo fato de na avaliação da administração não trazerem im- Medicamentos
26.271
24.258
26.271
24.258
pacto relevante. O Grupo pretende adotar essas normas, se aplicável, quando Provisão para perda
entrarem em vigência. 5. Informações financeiras consolidadas: As demons- (mercadoria vencida)
(95)
(191)
(95)
(191)
trações financeiras consolidadas incluem as informações da Companhia e das Embalagens
51
22
51
22
seguintes controladas:
Outros
69
264
69
264
Participação (%)
26.296
24.353
26.296
24.353
2020
2019 A provisão para perda dos estoques é formada pelo resultado do estudo, preparado
Controladas diretas
anualmente, referente aos itens identificados como data de validade expirada,
Arp Med Serviços Ltda.
100%
100%
informada e não ressarcido pelos fornecedores. 9. Impostos a recuperar:
Íntegra Medical Consultoria S.A.
100%
100%
Controladora
Consolidado
6. Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Controladora
Consolidado
Circulante
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 ICMS(i)
744
324
744
327
Caixa e bancos
1
1
9
39 PIS e COFINS
1.258
962
1.259
963
Aplicações financeiras
1.003
2.014
1.118
3.276
3.090
140
3.594
237
1.004
2.015
1.127
3.315 Outros
5.092
1.426
5.597
1.527
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante (i) O ICMS a recuperar decorre da compra de produtos para revenda e a substituição
risco de mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2020, as aplicações financeiras tributária sobre o valor dos estoques da Companhia. 10. Outros:
Controladora
Consolidado
em sua maior parte referem-se a aplicações compromissadas e investimentos
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
automáticos do Banco do Brasil e Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander,
cuja remuneração oscila entre 5% a 70% do Certificado de Depósito Interbancário Circulante
6.444
2.909
6.444
8.688
(CDI) –2,26% a 10% em 31 de dezembro de 2019. 7. Contas a receber de clientes: Verbas a receber (a)
Despesas reembolsáveis
13
46
13
1.929
Controladora
Consolidado
329
329
6.901
1.468
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Outros ativos
6.786
3.284
13.358
12.085
Clientes
51.356
24.810
57.401
25.814
Não Circulante
Provisão para redução ao valor
recuperável
(2.800)
(1.359)
(2.800)
(1.359) Créditos Diversos/Caução e
34
40
34
419
48.556
23.451
54.601
24.455 Outras Garantias
Em 31 de dezembro de 2020, o prazo médio de contas a receber foi de 105 dias (a) Refere-se principalmente a saldo de verbas a receber de fornecedores, relativo
para a Arp Med S.A.e15 dias para Íntegra Medical Serviços Hospitalares Ltda. (75 a operações logísticas estruturadas visando fomentar a venda de determinados
produtos. 11. Partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos em 31
dias e15 dias em 31 de dezembro de 2019). Posição dos saldos:
de dezembro de 2019, assim como as transações que influenciaram o resultado do
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de transações
A Vencer
50.300
23.883
56.345
23.991 de mútuo entre as controladas e controladoras.
31/12/2020
31/12/2019
Vencidos de 1 a 30 dias
553
257
553
202
Amerisource
Vencidos de 31 a 60 dias
250
175
250
478
Bergen
Cannes Specialty Total
Total
Vencidos de 61 a 90 dias
134
209
134
662
289
779
40 1.108
843
Vencidos de 91 a 180 dias
119
286
119
481 Mútuo a receber(i)
- (22.509) (22.509) (13.811)
Vencidos acima de 181 dias
- Mútuo a pagar (i)
289
779 (22.469) (21.401)
12.968
51.356
24.810
57.401
25.814
Juros incorridos
O valor da provisão para redução a valor recuperável da Arp Med S.A. é efetuado com
24
659
683
(Resultado)
base no percentual de 5.47% aplicável ao montante do contas a receber constituem
(i) Sobre todas as operações de mútuos há incidência de juros de 120,00% do DI a.a..
o valor de R$ 2.800 (R$1.359 em 31 de dezembro de 2019).
12. Remuneração do pessoal chave da Administração: No exercício, a remuneração da Diretoria foi de R$894 (R$1.134em 31 de dezembro de 2019) e os encargos
sociais e trabalhistas foram de R$335(R$250em 31 de dezembro de 2019). Além da remuneração, a Companhia concedeu aos seus Diretores seguro saúde, odontológico e de vida, no montante de R$140(R$255em 31 de dezembro de 2019. 13. Investimentos:
a) Informações das controladas, controladas em conjunto e coligadas
Qtde de quotas
Resultado do exerCapital social
(lote mil)
Patrimônio líquido
cício
Participação em %
Participação PL
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Íntegra medical
consultoria S.A.
13.048
13.048
4.002
4.002
16.556
10.995
5.561
3.742 100,00% 100,00%
16.556
10.995
ArpMed Serviços
Ltda.
13.632
13.632
13.632
13.632
(571)
(333)
(237)
261 100,00% 100,00%
Total Investimentos
16.556
10.995
b) Movimentação dos investimentos
Amortização
Arp Med S.A.
Consolidado
Saldo em 31/12/2019
10.995
Amortizações
Equivalência patrimonial
5.561
31/12/2019
31/12/2020
Saldo em 31/12/2020
16.556
Taxa
Saldo inicial Adições Saldo final
Software
20%
(1.120)
(178)
(1.298)
c) Movimentação provisão para perdas em controlada
(1.120)
(178)
(1.298)
Arp Med S.A.
Controladora
Saldo em 31/12/2019
(333)
Equivalência patrimonial
(237)
Amortizações
Saldo em 31/12/2020
(570)
31/12/2019
31/12/2020
d) Informações financeiras das controladas31/12/2020
Taxa
Saldo inicial Adições Saldo final
Participação Software
20%
(546)
(-)
(546)
Patrimô- Resultado no capital total
(546)
(-)
(546)
Ativo Passivo nio líquido do exercício e votante (%) (a) Ágio na aquisição dos ativos da ArpMed S.A. - Para os saldos de ágio referentes
Arpmed Serviços (b)
263
834
(571)
(237)
100
à aquisição de suas controladas de R$29.822 no Intangível (sendo R$15.993 da
Íntegra (b)
23.547
6.991
16.556
3.742
100
ArpMed S.A. e R$13.889 da Íntegra Medical) foi efetuado o teste de recuperabilidade
23.810
7.825
15.985
3.505
100
do ágio em 31 de dezembro de 2020, considerando o fluxo de caixa descontado a
(a) Controlada direta da Arp Med S.A. 14. Imobilizado:
taxa de 10,3% a.a., e crescimento projetado de 4% em regime de perpetuidade. O
Consolidado
valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto,
31/12/
31/12/ nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi reconhecida. Essa análise
2019
31/12/2020
2019
sustenta a recuperação do ágio nessa mesma data. 16. Fornecedores:
DepreControladora
Consolidado
ciações
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Adi- Baiacumu- Valor Valor Fornecedores - Mercadorias
Taxa Custo ções xa Transf. Custo ladas líq.
líq.
revenda
44.794
27.495
44.794
27.507
Benfeitorias
10%
189
12
451 652
(69) 583
147 Fornecedores - Mercadorias
Moveis e Utennão revenda
568
194
843
363
sílios
10%
249
94
6 349
(75) 274
209
45.362
27.689
45.637
27.870
Hardware
20% 1743 283
- 2.026 (1.391) 635
526 A Companhia possui uma política de gerenciamento de risco financeiro para asseMáquinas e
gurar que contas a pagar sejam liquidadas dentro do prazo. Em 31 de dezembro
equipamentos 10%
97
97
23 217
(47) 170
67 de 2020,o prazo médio de pagamento de fornecedores no Grupo Arp Med foi de
Imobilizado em
101dias,(80diasem 31 de dezembro de 2019). 17. Impostos e Taxas:
andamento
180 532
(480) 232
232 180
Controladora
Consolidado
2.458 1.018 3.476 (1.583) 1.894 1.129
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Controladora
Circulante
31/12/
31/12/
ICMS
1.604
809
1.599
809
2019
31/12/2020
2019
PIS e COFINS
1
154
161
DepreINSS
4
1
8
1
ciações
ISS
1
1
101
124
Adi- Baiacumu- Valor Valor
Parcelamento - ICMS
16
77
17
77
Taxa Custo ções xa Transf. Custo ladas líq.
líq.
1.626
888
1.879
1.172
Benfeitorias 10%
189
12
271
472
(66) 406
147 A variação da conta de ICMS a Recolher entre os anos de 2020 e 2019, refere-se à
Moveis e
efetiva implementação da Emenda Constitucional 87/2015, onde houve a alteração
Utensílios
10%
57
94
6
157
(28) 129
41 da sistemática de cálculo do ICMS nas operações interestaduais destinadas a conHardware
20%
867
26
893
(820)
73
71 sumidores finais. A partir de Janeiro de 2017, os Estados de origem dos produtos
Máquinas e
passam a recolher 100% da diferença entre a alíquota do Estado de destino e a sua
Equipamenalíquota interna de ICMS, ao passo que não fica mais nenhum percentual para os
tos
10%
94
97
23
214
(49) 165
65 Estados de destino. A referida legislação impôs percentuais anuais de partilha, que
Imobilizado
de forma gradativa irão partilhar o ICMS Diferencial de Alíquotas entre os Estados
em Andade origem e destino. 18. Provisão para contingência: A Companhia e suas conmento
- 532
- (300)
232
- 232
- troladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários
1.207 761
- 1.968
(963) 1.005
324 tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
Depreciação
envolvendo questões tributárias, trabalhistas e aspectos cíveis. A Administração,
Consolidado
com base em informações de seus assessores jurídicos, constituiu provisão em
Depreciações
montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações
31/12/2019
31/12/2020
em curso, como se segue:
Saldo
Saldo
Controladora
Consolidado
Taxa
inicial Adições Baixa
final
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Benfeitorias
10%
(42)
(27)
(69) Tributárias
112
273
112
273
Móveis e utensílios
10%
(40)
(35)
(75) Cíveis
14
193
44
193
Hardware
20%
(1.217)
(174)
- (1.391) Trabalhistas
72
561
102
2.305
Máquinas e equipamentos 10%
(30)
(17)
(47)
198
1.027
258
2.771
(1.329)
(253)
- (1.582) A movimentação da provisão para contingência nos exercícios de 2019 e 2020 é
Controladora
demonstrada como segue:
Depreciações
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2020
Tribu- Cí- TrabaTribu- Cí- TrabaSaldo
Saldo
tárias veis lhistas Total tárias veis lhistas Total
Taxa
inicial Adições Baixa
final
Em 31/12/2018
Benfeitorias
10%
(42)
(24)
(66) (não auditado)
(63) 23
567 527 (63) 205 2.787 2.929
Móveis e utensílios
10%
(15)
(13)
(28) Adições
459 207
270 936 747 222
269 1.238
Hardware
20%
(796)
(24)
(820) Utilizações e Baixas
(123) (37) (276) (436) (411) (234) (751) (1.396)
Máquinas e equipamentos 10%
(30)
(19)
(49) Em 31/12/2019
273 193
561 1.027 273 193 2.305 2.771
883
(80)
(963) Adições
- 50
9
59
80
9
89
15. Intangível:
Utilizações e Baixas
(161) (229) (498) (888) (161) (229) (2.212) (2.602)
Consolidado
Em 31/12/2020
112 14
72 198 112
44
102
258
31/12/
31/12/ As principais causas trabalhistas provisionadas no consolidado estão pulverizadas
2019
31/12/2020
2019
e têm origem nas solicitações de horas extras, questões de FGTS e vínculo empreAmortigatício. As principais causas tributárias provisionadas no consolidado têm origem
zações Valor Valor em diferenças de recolhimento de ICMS, Imposto de Renda e Contribuição Social
Adi- Baiacumu- líqui- líqui- das controladas, originadas em períodos anteriores a aquisição da Empresa Íntegra
Taxa Custo ções xa Transf. Custo ladas
do
do
Medical. Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo mantinha outros processos em
Software
20% 1.550
- 1.817 3.366 (1.299) 2.069
430 andamento, cuja materialização, na avaliação dos consultores legais, é classificada
Software em
como perda possível, no valor de R$ 9.903, para os quais a Administração, suportada
desenvolvipela opinião de seus consultores legais, entende não ser necessária a constituição
mento
1.249 769
- (1.817)
201
201 1.249 de provisão. 19. Imposto de renda e contribuição social: a) Conciliação da taxa
Mais valia da
efetiva - A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais
carteira de
combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social, debitada em
clientes
20%
450
- (416)
34
34
450 resultado, é demonstrada como segue: Imposto de renda e contribuição social
Ágio (a)
29.822
- 29.822
- 29.822 29.822
Controladora
Consolidado
33.071 769 (416)
- 33.424 (1.298) 32.126 31.951
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
2020
2019
2020
2019
Controladora
31/12/
31/12/ Lucro do exercício antes do imposto de
renda e da contribuição social
14.231 7.078 16.117 8.713
2019
31/12/2020
2019
Taxa nominal
34,00% 34,00% 34,00% 34,00%
AmortiDespesa de imposto de renda e
zações Valor Valor
contribuição social - nominal
(4.839) (2.407) (5.480) (2.962)
acumu- líqui- líquiReconciliação da taxa efetiva
1.617 1.405
372
325
Taxa Custo Adições Baixa Custo ladas
do
do
Resultado de equivalência patrimonial
1.810 1.361
(193)
44
372
325
Software
20%
546
546
(546)
- Outras adições/exclusões permanentes
Despesa de imposto de renda e
Software em
contribuição social - efetiva
(3.222) (1.002) (5.108) (2.637)
desenvolviTaxa efetiva (*)
22,64% 14,16% 31,69% 30,27%
mento
- Despesa com imposto de renda e
contribuição social correntes
(1.324) (256) (3.250) (1.891)
Mais valia da
carteira de
Receita com imposto de renda e
clientes
20%
450
(416)
34
34
450
contribuição social diferidos
(1.858) (746) (1.858)
(746)
Ágio (a)
29.822
- 29.822
- 29.822 29.822 Receita (despesa) com imposto de
renda e contribuição social correntes
30.818
(416) 30.402
(546) 29.856 30.272 e diferidos
(3.182) (1.002) (5.108) (2.637)

A Arp Med S.A optou pelo regime de tributação do lucro real mensal. b) Composição
dos impostos diferidos - O IRPJ e a CSLL diferidos ativos, são registrados para
refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis: (i) Às diferenças temporárias, entre a
base fiscal de contas do resultado e seus respectivos registros contábeis em regime
de competência; e (ii) prejuízos fiscais incorridos, considerados recuperáveis pela
‘administração da Companhia.
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Impostos diferidos
Diferenças temporárias
(2.327) (838) (3.165) (1.497) (539) (2.036)
Prejuízo fiscal
4.845 1.744 6.589 5.380 1.937 7.317
Total
2.518 906 3.424 3.883 1.398 5.281
Detalhamento dos Impostos
diferido:
Ativo
2.526 909 3.435 3.996 1.437 5.433
Passivo
(8)
(3)
(11) (113) (39) (152)
Ativos/Passivos diferidos
2.518 906 3.424 3.883 1.398 5.281
A Companhia fundamenta o registro contábil dos seus créditos fiscais na expectativa
de geração de lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico, elaborado
anualmente nos encerramentos dos exercícios sociais. Caso se apresentem fatores
relevantes que venham a modificar as projeções, estas serão revisadas durante o
exercício social aplicável. No exercício de 2020, a Controlada Arp Med S.A. realizou
impostos diferidos ativos no montante de R$1.857, reduzindo o ativo não circulante
para R$3.424 (R$5.281 em 31 de dezembro de 2019), decorrente de prejuízo fiscal
e de diferenças temporárias. A Administração da Companhia considera que não
há riscos de recuperação de tais saldos, tendo em vista a projeção de lucros da
Companhia.20. Outras contas a pagar:
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Outrascontasàpagarfuncionários
82
74
206
175
Outras contas à pagar
847
656
1.386
634
Adiantamento de clientes
(215)
2
(185)
17
714
732
1.407
826
Não Circulante
Outras contas à pagar
209
867
209
867
209
867
209
867
21. Patrimônio líquido: Capital social - O capital social integralizado é de R$101.830
em 31 de dezembro de 2020(R$101.830em 31 de dezembro de 2019), dividido em
7.640.012ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Segue a
posição acionária referente ao capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro
de 2020e 2019:
Posição em
Posição em 31/12/2020
31/12/2019
(Em unidades de
(Em unidades de
ações)
ações)
Posição Acionária
Posição Acionária
Arp Med as
Consolidada
Consolidada
Ações Ordiná- Ações
Ações
Ações
rias Quanti- Ordiná- Ordinárias OrdináAcionista
dade
rias % Quantidade rias %
Cannes RJ Participações S.A.
7.640.012 100%
7.640.012 100%
Total
7.640.012 100%
7.640.012 100%
Resultados a distribuir e Dividendos propostos - O Estatuto social determina um
dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei
6.404/76. A companhia registrou um lucro de R$ 11.009apurado no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o qual foi destinado à conta de
prejuízo acumulado da Companhia(R$31.396). A conta de prejuízo acumulado da
Companhia em 2019 era de R$ 42.945, composta por R$ 49.021 de prejuízos de
exercícios anteriores, e R$ 6.076 de lucro líquido do exercício. Por força do prejuízo
acumulado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 não houve distribuição
de dividendos e outros proventos aos acionistas nos termos do artigo 201 da Lei
6.404/76. 22. Receita operacional:
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional bruta
Venda de produtos
187.506
131.901
213.074
158.693
Impostos e outras deduções
(20.722) (17.120)
(23.682)
(20.112)
Receita operacional líquida
166.784
114.780
189.392
138.582
23. Custo dos produtos e serviços vendidos:
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Custos bonificação/ressarcimento
8.158
10.704
8.158
10.648
Custos funcionários
(8.362)
(9.186)
Custos medicamentos
(153.954) (110.948) (153.954) (110.948)
Custos perda esperada com
verbas
664
(155)
664
(155)
Outros custos
(243)
(43)
(1.101)
(671)
Custo dos produtos e serviços vendidos
(145.375) (100.442) (154.595) (110.312)
24. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: A Companhia e suas
controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles
internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir (câmbio,
taxa de juros, etc.), a qual é aprovada pelo Conselho de Administração. O controle
consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas versus as
condições vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não efetuam
aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de
risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas
definidas pela Administração da Companhia. Os valores de realização estimados
de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado, estimativas e metodologias apropriadas.
Entretanto, foram aplicados julgamentos e interpretações para produzir o valor de
realização mais adequado. Os montantes estimados a partir desta metodologia, não
necessariamente podem ser realizados no mercado. A Administração e acompanhamento destes instrumentos são realizados através de monitoramento sistemático,
visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. 24.1. Valor justo versus
valor contábil - A Administração entende que ativos e passivos financeiros não
demonstrados nesta nota estão com o valor contábil com uma apresentação razoável do valor justo. Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente
com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:
Controladora
31/12/2020
31/12/2019
Valor
Valor Valor Valor
contábil justo contábil justo
Ativos mensurados pelo valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos mensurados pelo custo
amortizado
Contas a Receber
Passivos mensurados pelo valor
justo
Passivos mensurados pelo custo
amortizado
Fornecedores
Partes relacionadas

1.004

1.004

Nível

2.015 2.015

2

48.556 48.5566 23.451 23.451

2

45.362 45.362 27.689 27.689
2
22.509 22.509 13.811 13.811
2
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
Valor
Valor Valor Valor
contábil justo contábil justo Nível

Ativos mensurados pelo valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
1.127 1.127
3.315 3.315
2
Ativos mensurados pelo custo
amortizado
Contas a Receber
54.601 54.601 24.455 24.455
2
Passivos mensurados pelo valor
justo
Passivos mensurados pelo custo
amortizado
Fornecedores
45.637 45.637 27.870 27.870
2
Partes relacionadas
22.509 22.509 13.811 13.811
2
As tabelas acima apresentam ainda a hierarquia do valor justo de acordo com
o método de avaliação utilizado pela Companhia. Os diferentes níveis foram
definidos como a seguir: • Nível 1: Dados provenientes de mercado ativo (preço
cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente inclusive na
data da mensuração do valor justo. • Nível 2: Dados diferentes dos provenientes
de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de
modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3:
Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis
de mercado. 25.2. Valorização dos instrumentos financeiros - Valor Justo - a)
Aplicações financeiras - Classificadas como ativos financeiros, mensuradas ao
seu valor justo através do resultado. As taxas de juros que remuneram os equivalentes de caixa da Companhia, no encerramento do exercício, se aproximam
das taxas de mercado para operações de natureza, prazo e risco semelhantes,
de forma que, os saldos contábeis dos equivalentes de caixa são similares aos de
mercado. b) Empréstimos - Os empréstimos contratados em moeda nacional são
classificados como passivos financeiros reconhecidos através do custo amortizado.
As variações entre as taxas de juros de empréstimos contratados e as taxas de
mercado para instrumentos de natureza, prazo e riscos semelhantes fazem com
que o valor contábil dos empréstimos seja diferente do seu valor de mercado. Os
empréstimos em moeda estrangeira são classificados como passivos financeiros
e reconhecidos pelo valor justo de mercado, utilizando as metodologias Hedge
Accounting e Fair ValueOption. 24.3. Gerenciamento de Risco - a) Risco de crédito
- As políticas de vendas e concessão de crédito da Companhia estão sob rigorosas
diretrizes de crédito da Administração, que consiste no constante monitoramento
dos saldos e operações dos clientes, considerando a pontualidade de pagamento
e pulverização de risco, buscando minimizar eventuais prejuízos decorrentes da
inadimplência. A Companhia registrou provisão para redução ao valor recuperável,
cujo saldo em 31 de dezembro de 2020 no consolidado é R$ 2.800 (R$1.359 em 31
de dezembro de 2019), para cobrir possíveis riscos de crédito, conforme descrito
na nota explicativa nº 8.
Controladora Consolidado
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Nota 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa
7
1.004 2.015 1.127 3.315
Contas a receber
8 51.356 24.810 57.401 25.814
Provisão para redução ao valor recuperável
8 (2.800) (1.359) (2.800) (1.359)
Outros ativos
11 6.820 3.324 13.392 12.504
56.380 28.790 69.120 40.274
b) Risco de Liquidez - A política geral da Companhia é manter níveis de liquidez
adequados para garantir que possa cumprir com as obrigações presentes e futuras e
aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem. A Administração julga
que a Companhia apresenta um adequado balanceamento entre os vencimentos
continua
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de seus ativos e passivos, além de uma geração de caixa, no conceito EBITDA,
satisfatória. Segue posição dos passivos financeiros por vencimento:
Controladora
Valor
Fluxo 06 me- 06 a 01
02
contá- de caixa ses ou 12 me- a 02 a 05
31 de dezembro de 2020
bil contratual menos ses anos anos
Passivos financeiros não
derivativos:
Fornecedores
45.362
- 45.362
Controladora
Valor Fluxo de 06 me- 06 a 01
02
contá- caixa con- ses ou 12 me- a 02 a 05
bil
tratual menos ses anos anos
31 de dezembro de 2019
Passivos financeiros não
derivativos:
Fornecedores
27.689
- 26.976
713
Consolidado
Fluxo
Valor de caixa 06 me- 06 a 01
02
contá- contra- ses ou 12 me- a 02 a 05
31 de dezembro de 2020
bil
tual
menos ses anos anos
Passivos financeiros não
derivativos:
45.637
- 45.637
Fornecedores
Consolidado
Fluxo
de caixa 06 me- 06 a 01
02
Valor contra- ses ou 12 me- a 02 a 05
31 de dezembro de 2019
contábil tual menos ses anos anos
Passivos financeiros não
derivativos:
Fornecedores
27.870
- 27.157
713
c) Risco de Mercado - Risco da Taxa de Juros - Este risco deriva do impacto das
oscilações nas taxas de juros não só sobre a despesa financeira associada aos empréstimos, como também sobre as receitas financeiras, oriundas de suas aplicações
financeiras. Este risco surge da possibilidade de existirem flutuações relevantes do
CDI. A Companhia tem como indexador financeiro de suas operações a variação do
CDI. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não possuía dívida bruta indexada
ao CDI somada a posição assumida nos swaps contratados. A Companhia considera
o risco de variações da taxa CDI como fator de risco de mercado relevante. Segue
abaixo quadro considerando o impacto no resultado, antes dos impostos, gerado
pelas aplicações indexada ao CDI em aberto em 31 de dezembro de 2019:

de capital. A estrutura de capital do Grupo consiste em captação de recursos por
CeBase nário Cenário I - Cenário I - meio de novos empréstimos, caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto
de cál- prová- deteriora- deteriora- prazo, pagamentos de dividendos, reservas e lucros acumulados. 25. Despesas:
Controladora
Consolidado
Operação
culo
vel
ção 25% ção 50%
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Aplicações indexadas ao CDI
1.003 1.003
982
989
2020
2019
2020
2019
Empréstimos indexados ao CDI
Despesas Gerais e administrativas
Despesa de juros s/ dívida líquida
(116)
(96)
(198)
(189)
indexadas em CDI
1.003 1.003
982
989 Despesas com materiais
(4.065) (3.776) (9.173) (8.825)
Taxa anual realizada do CDI em 2020
2,75%
2,06%
1,38% Despesas com pessoal
Despesas com prestação de serviços
(4.334) (3.596) (5.659) (5.604)
Controladora
Ce(2.387) (1.549) (3.263) (2.631)
Base nário Cenário I - Cenário I - Outras despesas
(20)
(49)
(21)
(52)
de cál- prová- deteriora- deteriora- Despesas com propaganda e publicidades
(493)
(511)
(836)
(737)
Operação
culo
vel
ção 25% ção 50% Despesas com amortização e depreciação
(11.415) (9.577) (19.150) (18.038)
Aplicações indexadas ao CDI
2.014 2.014
1.924
1.954
(6.358) (5.759) (13.565) (13.810)
Empréstimos indexados ao CDI
- Despesas gerais e administrativas
Despesas com vendas e logística
(5.057) (3.818) (5.585) (4.228)
Despesa de juros s/ dívida líquida
(11.415) (9.577) (19.150) (18.038)
indexadas em CDI
2.014 2.014
1.924
1.864
Taxa anual realizada do CDI em 2019
- 5,96%
4,47%
2,98% 26. Cobertura de seguros: A Companhia e suas controladas adotam a política
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes
Consolidado
CeBase nário Cenário I - Cenário I - considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de Cál- prová- Deteriora- Deteriora- de sua atividade.
Tipo de
Limite máximo
Operação
culo
vel
ção 25% ção 50%
Itens cobertos
cobertura de indenização
Aplicações indexadas ao CDI
1.118 1.118
1.095
1.103
Incêndio/Raio/
Empréstimos indexados ao CDI
Instalações, equipamentos e estoques
Explosão
325.214
Despesa de Juros s/ Dívida líquida
Lucros Cesindexadas em CDI
1.118 1.118
1.095
1.103 Lucros cessantes (despesas fixas, perda de
lucro líquido)
santes
112.500
Taxa anual realizada do CDI em 2020
- 2,75%
2,06%
1,38%
437.714
Consolidado
CeBase nário Cenário I - Cenário I - Não está incluída no escopo dos trabalhos de nossos auditores a emissão de opinião
de Cál- prová- Deteriora- Deteriora- sobre a suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada e avaliada quanto
Operação
culo
vel
ção 25% ção 50% à adequação pela Administração da Companhia. 27. Avais, fianças e garantias: O
Aplicações indexadas ao CDI
3.276 3.276
3.130
3.179 Grupo possui em 31 de dezembro de 2020, seguro garantia junto a Austral SeguraEmpréstimos indexados ao CDI
- dora, e Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. no montante de R$259,
relacionadas a autos de execução fiscal e processos de natureza trabalhista visando
Despesa de Juros s/ Dívida líquida
indexadas em CDI
3.276 3.276
3.130
3.179 a garantia do juízo. 28. Eventos subsequentes: (a) Em 13 de janeiro de 2021 a
Taxa anual realizada do CDI em 2019
- 5,96%
4,47%
2,98% Arpmed S.A. inaugurou uma nova filial de Farmácia de Especialidades na cidade
de Curitiba, no estado do Paraná.
d) Risco de Taxa de câmbio - A Companhia considera exposição à variação do Dólar
Composição da Diretoria:
um risco de mercado relevante. Entretanto em 2020 e 2019 a Companhia não praticou
Diretor Presidente:
Diretor Financeiro
tal modalidade visto a volatilidade da moeda dólar no período e quitou tal dívida junto
Vilson Schvartzman
Cristina Procopio Gomes de Souza
a instituição financeira citada. e) Risco de Capital - O Grupo gerencia seu capital com
Contador:
o intuito de garantir que suas empresas continuem operando de forma a proporcionar
Heberlet Gibim Leoterio - CRC-SP233311/O-4
o máximo de retorno aos seus acionistas por meio da otimização de sua estrutura
Controladora

DEVELOPER S.A.
CNPJ nº 00.938.572/0001-16

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Apresentamos a V.Sas. às DFs. relativas ao exercício encerrado em 31/12/20.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 2019
Ativo
Nota
2020
2019
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)
Circulante
(Reapresentado)
Nota
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
(3.a)
1.774
2.028 Receitas (despesas) operacionais
(Reapresentado)
Contas a receber de clientes
736
736
Gerais e administrativas
(321)
(119)
Dividendos a receber
36.108
35.162
Resultado financeiro, líquido
42
86
Créditos tributários
(3.b)
99
122
Resultado de equivalência patrimonial
(3.c/4) 153.233
131.036
38.717
38.048 Lucro antes do IR e da contribuição social
152.954
131.003
Não Circulante
(1)
IR e contribuição social
Realizável a longo prazo
Lucro líquido do exercício
152.953
131.003
Depósitos judiciais
67
65 Quantidade de ações (por lotes mil)
39.600
39.154
2.407
2.407 Lucro líquido por ação - R$
Créditos com partes relacionadas
3,86
3,35
2.474
2.472
Demonstrações
dos
Resultados
Abrangentes
Investimentos
(3.c/4)
940.495
823.395
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
942.969
825.867
2020
2019
981.686
863.915
Total do ativo
(Reapresentado)
Passivo
Nota
2020
2019
152.953
131.003
Circulante
(Reapresentado) Lucro líquido do exercício
Fornecedores
6
6 Itens que serão reclassificados subsequentemente
para o resultado:
Impostos e contribuições sociais
30
25
- Outros resultados abrangentes
(124)
(384)
196
197
Outros débitos
152.829
130.619
232
228 Resultado abrangente do exercício
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Patrimônio líquido
(5)
2020
2019
Capital social
449.173
439.173
(ReapreReservas de lucros
532.405
424.898
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais:
sentado)
(124)
(384)
Outros resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício
152.953 131.003
981.454
863.687
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades: (153.233) (131.036)
Total do passivo e patrimônio líquido
981.686
863.915
Equivalência patrimonial
(153.233) (131.036)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Variações nos ativos e passivos operacionais
25
(2)
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Créditos tributários
23
(10)
Reservas de
OuDepósitos judiciais
(2)
(5)
lucros
tros
Impostos e contribuições sociais
5
3
Reserva resulOutros débitos
(1)
10
para tados Lucros PatriReRecursos líquidos aplicados nas atividades operacionais
(255)
(35)
Capital serva investi- abran- acumu- mônio Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
social legal mento gentes
lados líquido
Investimentos
36.133 79.429
Saldos em 01/01/19
439.173 33.594 331.194
- 803.961
(946) (8.152)
Dividendos a receber
Lucro líquido do exercício
- 131.003 131.003
Recursos líquidos gerados nas atividades de
Destinação do resultado do exercício:
investimentos
35.187 71.277
Reserva legal
- 7.401
- (7.401)
- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos
- (70.893) (70.893)
Dividendos distribuídos
(35.446) (70.893)
Reserva para investimento
- 52.709
- (52.709)
260
(384)
Outros resultados abrangentes
Outros resultados
Recursos líquidos aplicados nas atividades de
abrangentes
- (384)
(384)
financiamentos
(35.186) (71.277)
Saldos em 31/12/19
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
(254)
(35)
(Reapresentado)
439.173 40.995 383.903 (384)
- 863.687 Demonstração da diminuição de caixa e equivalentes de caixa:
Aumento de capital
No início do exercício
2.028
2.063
social
10.000
- (10.000)
No fim do exercício
1.774
2.028
Lucro líquido do exercício
- 152.953 152.953 Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
(254)
(35)
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
- 7.648
- (7.648)
- nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de
Dividendos distribuídos
- (35.446) (35.446) estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. 7 Reserva para investimento
- 109.859
- (109.859)
- Reapresentação: Os ajustes da reapresentação estão demonstrados a
Outros resultados
seguir: 7.1 - Reapresentação do balanço patrimonial em 31/12/19
260
260
abrangentes
Originalmente publicada Ajustes
2019
Saldos em 31/12/20
449.173 48.643 483.762 (124)
- 981.454
Ativo
Notas Explicativas às DFs. em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
2.028
- 2.028
1 - Contexto Operacional: A DEVELOPER S.A. presta serviços em geral, inContas a receber de clientes
736
736
clusive concebe, desenvolve, implanta, gerencia e opera projetos e empreenDividendos a receber
35.162
- 35.162
dimentos, industriais, comerciais, bem como participa de projetos de conces122
122
Créditos tributários
são, permissão e autorização de serviços públicos e explora os respectivos
38.048
- 38.048
serviços e atividades afins, presta serviços de consultoria e auxiliares, nessas
e em outras áreas, administra bens próprios de qualquer natureza e participa Não Circulante
Realizável a longo prazo
em outras sociedades, como acionista ou quotista. 2 - Apresentação das
Depósitos judiciais
65
65
DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas
Créditos com partes
políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei
relacionadas
2.407
- 2.407
das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos
2.472
- 2.472
pelo CPC. As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Investimentos
840.410 (17.015) 823.395
Cia. e foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado
842.882 (17.015) 825.867
de outra forma. As DFs. consolidados da Cia. não estão sendo apresentadas
880.930 (17.015) 863.915
conforme exposto no CPC 36 item 4 a. Em virtude do ajuste realizado na in- Total do ativo
vestida Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., impactando diretamente Passivo
na linha de equivalência patrimonial do ano de 2019, as DFs. da Cia. precisa- Circulante
Fornecedores
6
6
ram ser reapresentadas, conforme descrito no Nota Explicativa nº 7, seguinImpostos e contribuições sociais
25
25
do o disposto no CPC 23 item 42 b. Em 09/04/21, a Administração da Cia.
Outros débitos
197
197
autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/20. 3 - Resumo
228
228
das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a. Caixa e equivalentes de
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos Patrimônio líquido
Capital social
439.173
- 439.173
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um
Reservas de lucros
441.913 (17.015) 424.898
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de
(384)
(384)
Outros resultados abrangentes
mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender
880.702 (17.015) 863.687
a compromissos de caixa de curto prazo. b. Créditos tributários: Os saldos
de créditos tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão Total do passivo e patrimônio
líquido
880.930 (17.015) 863.915
utilizados em compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus
vencimentos. c. Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas 7.2 - Reapresentação da demonstração do resultado em 31/12/19
e controladas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial.
Originalmente
De acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na dimipublicada Ajustes
2019
nuição do patrimônio líquido das coligadas e controladas, após a aquisição, Receitas (despesas) operacionais
em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em
Gerais e administrativas
(119)
(119)
decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de
Resultado financeiro, líquido
86
86
exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional.
148.051 (17.015) 131.036
Resultado de equivalência patrimonial
As DFs. das sociedades coligadas e controladas são elaboradas para o mes- Lucro antes do IR e da contribuição social
148.018 (17.015) 131.003
mo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes
IR e contribuição social
para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia. Lucro líquido do exercício
148.018 (17.015) 131.003
d. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Quantidade de ações (por lotes mil)
39.154 39.154 39.154
Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo Lucro líquido por ação - R$
3,78 (0,43)
3,35
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacio- 7.3 - Reapresentação da demonstração dos resultados abrangentes em
nais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor
Originalmente
recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líqui- 31/12/19
publicada Ajustes
2019
do excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajus148.018 (17.015) 131.003
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. A principal conta sujeita à Lucro líquido do exercício
Itens que serão reclassificados
avaliação de recuperabilidade é investimentos.
subsequentemente para o resultado:
4 - Investimentos
2019
- Outros resultados abrangentes
(384)
(384)
(ReaprePartici147.634 (17.015) 130.619
Controlada:
pação
2020 sentado) Resultado abrangente do exercício
7.4 - Reapresentação da demonstração das mutações do patrimônio
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.
(SAAB)
70,89% 792.564 675.464 líquido em 31/12/19
Ágio na aquisição de participação da SAAB
147.931 147.931
Reservas
940.495 823.395
de lucros
Outros
5 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social subscrito e
Reserva resulintegralizado, em 31/12/20, está representado por 39.599.266 ações
Repara tados Lucros
Patri(39.154.228 em 31/12/19), sendo: 19.799.633 (19.577.114 em 31/12/19)
Capital serva investi- abran- acumu- mônio
ordinárias e 19.799.633 (19.577.114 em 31/12/19) preferenciais, todas
social legal mento gentes lados líquido
nominativas e sem valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o Saldos em 01/01/19
439.173 33.594 331.194
- 803.961
pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro Lucro líquido do exercício
- 148.018 148.018
líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação Destinação do resultado do
diversa determinada pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: • Reserva
exercício:
legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício
Reserva legal
- 7.401
- (7.401)
até o limite de 20% do capital, em conformidade com o Art. 193 da Lei 6.404/76.
Dividendos distribuídos
- (70.893) (70.893)
• Reserva para investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido do
Reserva para investimento
- 69.724
- (69.724)
exercício e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. Outros resultados
e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação abrangentes
- (384)
(384)
diferente por decisão da Assembleia Geral. Outros resultados abrangentes Saldos em 31/12/19
- Resultado de equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes
(Originalmente
em controlada em conjunto, referente a passivo atuarial, líquido de impostos,
publicadas)
439.173 40.995 400.918 (384)
- 880.702
vindo da participação acionária que a Cia. possui na SAAB (Saneamento Ajustes de exercícios
Ambiental Águas do Brasil S.A.). 6 - Instrumentos Financeiros: Os
anteriores
- (17.015)
- (17.015)
instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais Saldos em 31/12/19
em 31/12/20 e 2019 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado
(ajustados)
439.173 40.995 383.903 (384)
- 863.687

7.5 - Reapresentação da demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/19
Originalmente
publicada Ajustes
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
2019
Lucro líquido do exercício
148.018 (17.015) 131.003
Ajustes para reconciliar o resultado às
(148.051) 17.015 (131.036)
disponibilidades:
Equivalência patrimonial
(148.051) 17.015 (131.036)
Variações nos ativos e passivos operacionais
(2)
(2)
Créditos tributários
(10)
(10)
Depósitos judiciais
(5)
(5)
Impostos e contribuições sociais
3
3
Outros débitos
10
10
Recursos líquidos aplicados nas atividades
(35)
(35)
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos
79.429
- 79.429
Dividendos a receber
(8.152)
- (8.152)
Recursos líquidos gerados nas atividades de
71.277
- 71.277
investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos
(70.893)
- (70.893)
Outros resultados abrangentes
(384)
(384)
Recursos líquidos aplicados nas atividades
(71.277)
- (71.277)
de financiamentos
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
(35)
(35)
Demonstração da diminuição de caixa e
equivalentes de caixa:
No início do exercício
2.063
2.063
No fim do exercício
2.028
2.028
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
(35)
(35)
8 - Eventos Subsequentes: A Administração avaliou os possíveis impactos
relacionados a COVID-19, considerando os riscos aos quais a Cia. está
exposta, e chegou à conclusão de que não existem efeitos relevantes que
impactam as DFs. da Cia.
A Diretoria: Contador - Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9.
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Dfs.
Aos Acionistas e administradores da Developer S.A. RJ. Opinião: Examinamos as DFs. da Developer S.A., (“Cia.”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Developer S.A., em
31/12/20, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. 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
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das DFs.”. Somos independentes
em relação à Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações
que acompanham as DFs. e o relatório do auditor: A administração da Cia.
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração. Nossa opinião sobre as DFs. não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das DFs., 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 DFs. ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas DFs.: A administração
da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas DFs.
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das DFs., a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das DFs. a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das DFs.. Responsabilidades dos auditores independentes
pela auditoria das DFs.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as DFs., 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 DFs.. Como parte de uma
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas DFs., 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
DFs. ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as
divulgações e se as DFs. representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro,
09/04/21.
CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes
Contador - CRC-RJ 060.611/O-0

José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ 036.737-0
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ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
COMPANHIA FECHADA CNPJ Nº 03.852.459/0001-01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao semestre encerrado em 31 de dezembro de 2020 da
Engetec Construções e Montagens S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. DIRETORIA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(Em milhares de reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Ativo
Nota 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Nota 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Circulante
14
60.052
6.992
60.052
6.992
Caixa e equivalentes de caixa
4
103.090
645
103.086
641 Receita operacional líquida
15.a
(66.392)
(10.314)
(66.392)
(10.314)
Contas a receber de clientes
5
10.974
1.404
10.974
1.404 Custos operacionais
(6.340)
(3.322)
(6.340)
(3.322)
Impostos a recuperar
6
341
1.098
341
1.098 Prejuízo bruto
Outras contas a receber
7
278
32
278
32 Receitas (despesas) operacionais
(1)
(1)
114.683
3.179
114.679
3.175 Equivalência patrimonial
Despesas administrativas e gerais
15.b
(12.441)
(9.699)
(12.440)
(9.698)
Não circulante
Depreciação
(1)
(1)
(1)
(1)
Realizável a longo prazo
(1.122)
(9)
(1.122)
(9)
Outras contas a receber
7
84
22.862
84
22.862 Despesas tributárias
12
56
12
56
Partes relacionadas
8
221.626
197.891
221.626
197.891 Outras receitas operacionais, líquidas
(13.552)
(9.653)
(13.552)
(9.653)
221.710
220.753
221.710
220.753
1.777
29
1.777
29
Investimento
9
4
3 Receitas financeiras
(183)
(23)
(183)
(23)
Imobilizado
10.a
584
15
584
15 Despesas financeiras
16
1.594
6
1.594
6
Intangível
10.b
546
494
546
495 Resultado financeiro líquido
(18.298)
(12.969)
(18.298)
(12.969)
222.924
221.262
222.928
221.266 Prejuízo do exercício
Total do Ativo
337.523
224.441
337.523
224.441 Prejuízo do exercício por ação
(0,0882)
(0,0625)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Consolidado
Controladora
Passivo
Nota 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Circulante
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Fornecedores
11
7.215
1.465
7.215
1.465
(Em milhares de reais)
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais
12
5.174
1.396
5.174
1.396
Consolidado
Controladora
311
230
311
230
Outras contas a pagar
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
12.700
3.091
12.700
3.091 Prejuízo do exercício
(18.298)
(12.969)
(18.298)
(12.969)
Outros Resultados Abrangentes:
Não circulante
1
(43)
1
(43)
Obrigações fiscais
12
357
357
- Ajuste de conversão de investimento no exterior
(18.296)
(13.012)
(18.296)
(13.012)
357
357
- Resultado abrangente total
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Patrimônio líquido
13
Capital social
235.597
235.597
235.597
235.597
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Ajustes de avaliação patrimonial
2
1
2
1
(Em milhares de reais)
Prejuízos acumulados
(32.545)
(14.248)
(32.545)
(14.248)
Consolidado
Controladora
121.412
121.412
AFAC
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
324.466
221.350
324.466
221.350
337.523
224.441
337.523
224.441 Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Total do Passivo e Patrimônio Líqudo
Prejuízo do exercício
(18.298)
(12.969)
(18.298)
(12.969)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Ajustes para conciliar o resultado do exercício com o caixa
gerado pelas atividades operacionais:
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Depreciação
1
1
1
1
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Equivalência Patrimonial
1
1
(Em milhares de reais)
Ajuste de conversão de investimento no exterior
1
(43)
1
(43)
Ajuste Avaliação Adiantamento
Baixa por valor residual - ativo investimento c/ganho variação cambial
(64)
(64)
Prejuízos
Patrimonial
para futuro
Baixa por valor residual - ativo imobilizado
13
13
Capital acumuResultado
aumento de
Prejuízo do exercício ajustado
(18.296)
(13.062)
(18.296)
(13.061)
social
lados
Abrangente capital AFAC
Total Variações nos ativos e passivos
Saldos em 31 de dezembro de 2018
224.569
(1.279)
44
- 223.334 Aumento nas contas a receber de clientes
(9.570)
(1.404)
(9.570)
(1.404)
Aumento de capital
11.028
11.028 Diminuição nos impostos a recuperar
757
99
757
99
Ajuste de conversão de investimento no exterior
(43)
(43) Diminuição (aumento) nas outras contas a receber
22.532
40
22.532
40
Prejuízo do exercício
(12.969)
- (12.969) (Redução)/Aumento nas partes relacionadas
(23.735)
863
(23.735)
863
Saldos em 31 de dezembro de 2019
235.597
(14.248)
1
- 221.350 Aumento nas partes relacionadas
97.677
863
97.677
863
Ajuste de conversão de investimento no exterior
1
1 Aumento nos fornecedores
5.750
1.418
5.750
1.418
Adiantamento para futuro aumento de capital
121.412 121.412 Aumento nas obrigações fiscais, salários e encargos sociais
4.135
1.194
4.135
1.194
Prejuízo do exercício
(18.298)
- (18.298) Aumento nas outras contas a pagar
81
230
81
230
Saldos em 31 de dezembro de 2020
235.597
(32.545)
2
121.412 324.466 Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais
121.362
2.440
121.362
2.440
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Fluxos de caixa das atividades de investimento:
Operações com controladas
(1)
(20)
(1)
(21)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aquisição de ativo imobilizado
(620)
49
(620)
49
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
Recursos líquidos (usado nas) gerados pelas atividades
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
de investimento
(621)
29
(621)
29
1 - Contexto Operacional
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
1.1. Objeto social: A ENGETEC Construções e Montagens S.A. (“Companhia”) é uma sociedade de capital fechado, AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital
121.412
121.412
tendo sido criada em 16 de maio de 2000 e tem como objetivo das seguintes atividades: a) construção industrial e civil, Aumento de capital
11.028
11.028
montagens industriais e civil de obras públicas ou da iniciativa privadas, a compra, venda, importação e exportação Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamentos
121.412
11.028
11.028
de materiais, peças e equipamentos, ligados a essas atividades; b) realização de estudos e projetos de engenharia e Aumento de caixa e equivalentes de caixa
102.445
435
102.445
435
prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos; c) participação em outras Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixa:
sociedades e consórcios, no Brasil e no exterior, quando ligadas às atividades de seu objeto social. 1.2. Operações Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa
645
206
641
206
da Companhia: A Companhia possui participação societária, representado por 100% do capital social, na Engetec Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa
103.090
641
103.086
641
Construções e Montagens S.A. - Sucursal Honduras, vide maiores detalhes na nota explicativa n° 9. A Engetec Aumento de caixa e equivalentes de caixa
102.445
435
102.445
435
Construções e Montagens S.A. - Sucursal Honduras, tem como objetivo social, no exterior, cujo objetivo social
envolva: a) a engenharia em geral; b) a exploração da indústria de construção civil, inclusive de ordens públicas; c) As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
a incorporação, compra e venda de bens imóveis, não sendo exercida a intermediação imobiliária; d) a importação, 3 - Principais Práticas Contábeis
exportação, compra e venda de materiais, peças e equipamentos ligados a obras de construção; e) a prestação de As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios
serviços à indústria petrolífera; f) a realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Apuração do resultado: É apurado em conformidade com o
natureza do ramo de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamentos e administração nas áreas de óleo e gás; regime contábil de competência de exercícios. b) Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos:
g) a execução de obras de barragens, adutoras, estradas vicinais, poços e eletrificação em áreas urbanas e rurais; e i) A Companhia e sua controlada reconhecem os ativos financeiros inicialmente na data da negociação na qual a
Companhia e sua controlada se tornam uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos
a realização de serviços de montagem industrial em geral e atividades correlatas.
financeiros da Companhia e de sua controlada incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos
2 - Apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
2.1. Base de preparação: a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia compreendem ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
as demonstrações contábeis individuais, identificadas como Controladora, e as demonstrações contábeis consolidadas, quando, a Companhia e sua controlada tenham o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar
identificadas como Consolidado, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa
Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRSs”) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis gestão das obrigações de curto prazo. A Companhia e sua controlada possuem classificados em caixa e equivalentes
(CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis da Companhia e de de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e
sua controlada estão sendo apresentadas conforme orientação técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
elaboração e evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial e que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo
das contidas nas notas explicativas. A Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A
relevantes próprias das demonstrações contábeis e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. As receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando
demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas para divulgação pela Administração em 19 de o reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos financeiros,
abril de 2021. b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor
base no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação recuperável no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e
das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e, também, o exercício de julgamento apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados
que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia e sua controlada reconhecem títulos de dívida
e estimativas são significativas estão divulgadas no item (d). c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros
itens incluídos nas demonstrações contábeis de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando-se a (incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de
moeda do principal ambiente econômico, no qual cada empresa atua (“Moeda Funcional”). A Moeda Funcional e de negociação na qual a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do instrumento. Os passivos
apresentação da Companhia e de sua controlada é o Real. Transações e saldos em moedas estrangeira: As operações/ financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na
transações financeiras e saldos em moeda estrangeira são registradas pelas taxas de câmbio vigentes nas datas das data de negociação na qual a Companhia e sua controlada se tornem uma parte das disposições contratuais do
transações. Os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos pela taxa vigente na instrumento. A Companhia e sua controlada classifica os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do
data do balanço patrimonial. Os ganhos e perdas decorrentes da liquidação de transações em moeda estrangeira e resultado. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
resultantes da conversão de ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são reconhecidos na transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado
demonstração de resultado. Conversão das demonstrações contábeis de controladas localizadas no exterior: Os ativos através do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia e sua controlada não
e passivos destas controladas são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data do balanço patrimonial, enquanto os operam com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia e sua
saldos das demonstrações do resultado e fluxos de caixa são convertidos pelas taxas de câmbio médias do exercício e controlada não efetuam operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c) Contas a
os saldos das mutações do patrimônio líquido pelas taxas de câmbio históricas das respectivas transações. Os ajustes receber: Apresentadas ao valor contábil, não sendo aplicável o ajuste a valor presente. A Administração, fundamentada
de conversão, compreendidos pela diferença entre as taxas de câmbio média e histórica, são registrados diretamente em análise dos históricos de perdas, constituiu provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa, em
no resultado abrangente. d) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar as demonstrações contábeis individuais montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização dos empréstimos a receber. As provisões
e consolidadas a Administração da Companhia e de sua controlada se baseiam em estimativas e premissas derivadas são constituídas pelos montantes considerados suficientes para cobertura de eventuais perdas, observando a avaliação
da experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e da Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica,
relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos que a experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores. A
são incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujeitos a Companhia e sua controlada adotam como prática a provisão integral de contratos encerrados e não recebidos, e para
estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão as demais contas a receber com entidades públicas e privadas não encerradas não constitui provisão para perdas
para imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais e posição financeira esperadas. d) Investimentos: Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equivalência
podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados patrimonial, com base em demonstrações contábeis das empresas investidas. Os resultados apurados estão
reais. A Companhia e sua controlada revisam suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. Não houve demonstrados como resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. As demonstrações
alterações nas premissas e políticas contábeis em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em contábeis das controladas e coligadas são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que
31 de dezembro de 2019. 2.2. Demonstrações contábeis individuais: As demonstrações contábeis da Companhia o controle se inicia e até a data em que o controle deixa de existir. Controladas são aquelas que de forma direta ou
estão sendo publicadas juntamente com as demonstrações contábeis consolidadas, tendo sido elaboradas de indireta, a controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições da Lei nº 6.404/76 e alterações de suas atividades normalmente acompanhadas de uma participação de mais do que a metade dos direitos de voto
posteriores e das normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Nas demonstrações contábeis (capital votante). Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de exercer uma influência significativa,
individuais, as empresas controladas, empresas controladas em conjunto e empresas coligadas são contabilizadas mas em que não detém o controle ou o controle conjunto através da participação nas decisões financeiras e operacionais
pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações contábeis individuais da Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar
quanto nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível de ter influência significativa sobre a coligada. As demonstrações contábeis das controladas e coligadas são incluídas
aos acionistas da Companhia. 2.3. Demonstrações contábeis consolidadas: As demonstrações contábeis nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que o controle se inicia e até a data em que o controle
consolidadas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 abrangem as da controladora Engetec Construções e Montagens deixa de existir. e) Imobilizado: Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
S.A. e a empresa controlada nas quais mantém participação conforme detalhamento apresentado na nota explicativa incluindo reavaliações procedidas em anos anteriores e os ajustes de avaliação patrimonial ao custo atribuído, deduzido
n° 9. O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos
de ativo, passivo, receitas e despesas segundo a sua natureza, complementado com as seguintes eliminações: No que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas
processo de consolidação, foram feitas as seguintes eliminações: (i) dos saldos das contas de ativos e passivos entre úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na
as empresas consolidadas; (ii) das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas consolidadas; alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor
(iii) dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, quando aplicável, decorrentes de negócios contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Os itens do
entre as empresas consolidadas e (iv) destaque das participações dos acionistas não controladores no patrimônio imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica de cada
líquido. 2.4. Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Na data de autorização destas componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Companhia e sua controlada não adotaram os CPCs novos e para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está
disponível para utilização. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
revisados a seguir, já emitidos e ainda não aplicáveis:
encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas contábeis.
Em vigor para períodos
Norma ou interpretação
Descrição
anuais iniciados em ou após f) Intangível: É representado por gastos com aquisição de softwares. As taxas de amortização são determinadas com
base nas suas estimativas durante o período pelo qual a Companhia espera geração de benefícios econômicos.
Alterações no CPC 36(R3)/IFRS 10
Venda ou Constituição de Ativos entre um
g) Redução ao valor recuperável de não financeiros (impairment): Ativos não financeiros: Ativos não financeiros
no CPC 18(R2)/IAS 28
Investidor e sua Coligada ou “Joint Venture” Postergada indefinidamente
são avaliados a cada data de balanço para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos
Alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/
financeiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham
IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS
A partir de 1º de janeiro de
ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado de
4 e CPC 06/IFRS 16
Reforma da taxa de juros de referência
2021
caixa futuro do investimento. A cada encerramento do exercício, a Companhia e as suas controladas revisam os saldos
Imobilizado: Receitas antes do uso
A partir de 1º de janeiro de
dos ativos investimento e intangíveis, avaliando a existência de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução
Alterações ao CPC 27/IAS 16
pretendido
2022
em seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência de tais indicativos, a Administração efetua uma análise
A partir de 1º de janeiro de
detalhada do valor recuperável para cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descontado a valor
Alterações ao CPC 15/IFRS 3
Referência à Estrutura Conceitual
2022
presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário. h) Imposto de renda e contribuição social (corrente
Classificação do Passivo em Circulante
A partir de 1º de janeiro de
e diferido): A Companhia apura o imposto de renda e a contribuição social com base no regime de lucro real. A base
Alterações ao CPC 26/IAS 1
ou Não Circulante
2023
A administração da Companhia e de sua controlada não espera que a adoção das normas listadas acima tenha um de cálculo compreende o imposto de renda (“IRPJ”) e a contribuição social (“CSLL”). O imposto de renda é computado
impacto relevante sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas em períodos futuros. 2.5. Impacto pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para o excedente de R$240 no período de 12 meses, enquanto a
da Covid-19: A Engetec Construções e Montagens S.A. adotou providências para que seus empreendimentos contribuição social é computada pela alíquota de 9%, reconhecidos pelo regime de competência.A Companhia não
pudessem continuar operando e manteve em andamento a totalidade dos empreendimentos. Não obstante todo o apurou lucro tributável nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. i) Provisões: (i) Geral: Uma provisão
esforço operacional empregado, a Companhia também adotou medidas para preservação de caixa, em linha com todo é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia e sua controlada tenham uma obrigação legal ou
a legislação emanada pelos Municípios, Estados e União com relação ao enfrentamento da Pandemia Covid-19. Entre construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para
elas podemos citar: a colocação de 100% do quadro de funcionários em regime de home-office, a redução percentual liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa
de salários e a postergação de tributos entre outros. A Administração da Companhia e de sua controlada tem envidado antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos
os maiores esforços para a preservação de emprego e manutenção da renda, permanecendo em contínua avaliação para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. (ii) Contingências: As provisões para
de medidas adicionais que possam ser implementadas a fim de garantir a saúde e segurança de seus empregados e ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: a Companhia e sua controlada tem uma
usuários, bem como assegurar o caixa necessário para manutenção da operação da Companhia e de sua controlada. obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos
Entendemos que a retomada da atividade econômica, associada ao fim das restrições de movimentação e contato seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. Os passivos contingentes são
social, trará importante impulso aos setores de infraestrutura e de construção, beneficiados pelos juros mais baixos avaliados pela Administração com o apoio dos assessores legais da Companhia e de sua controlada, onde aqueles
e retomada dos programas de investimentos públicos e concessões. Considerando todas as análises realizadas considerados como provável o risco de perda e, quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
sobre os aspectos relacionados aos possíveis impactos da Covid-19 em seus negócios e nos de sua controlada, até o segurança, são provisionados nas demonstrações contábeis e os de perda possível, desde que relevantes, são
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem divulgados nas notas explicativas. j) Reconhecimento de receita: A receita do contrato compreende o valor inicial
significativamente a sua situação patrimonial e financeira em relação as suas demonstrações contábeis. Entretanto, o acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de
efeito financeiro e econômico dependerá do desfecho da crise e seus impactos macroeconômicos, especialmente no incentivos contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser mensuradas de
que tange à retração na atividade econômica. A Administração continuará monitorando os efeitos da crise e os impactos forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, a receita
do contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do contrato. Despesas de contrato são
nas suas operações e nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Financeiro 43

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 30 de abril de 2021

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
COMPANHIA FECHADA CNPJ Nº 03.852.459/0001-01

reconhecidas quando incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade do contrato futuro. O estágio
de conclusão é avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato
de construção não pode ser medido de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos
reconhecidos na condição de que os custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são
reconhecidas imediatamente no resultado. k) Contratos de arrendamento: Em 1º de janeiro de 2019 entrou em vigor
o CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, em substituição à versão anterior da referida norma (CPC 06
(R1)), estabelecendo os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de
arrendamento mercantil e introduzindo um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso, que representa o seu direito de utilizar o ativo
arrendado, em contrapartida de um passivo de arrendamento, que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos
do arrendamento. A norma incluiu duas isenções de reconhecimento para os arrendatários: arrendamentos de ativos de
baixo valor e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). A Companhia
e sua controlada não identificaram efeitos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas como consequência
da aplicação desta norma. l) Demonstrações contábeis consolidadas: As demonstrações contábeis consolidadas
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 abrangem as da Engetec Construções e Montagens S.A. e a empresa controlada
nas quais mantém participação conforme detalhamento apresentado na nota explicativa n° 9. O processo de
consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos das contas de ativo, passivo,
receitas e despesas segundo a sua natureza, complementado com as seguintes eliminações: No processo de
consolidação, foram feitas as seguintes eliminações: (i) dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas
consolidadas; (ii) das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas consolidadas; (iii) dos
saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, quando aplicável, decorrentes de negócios entre
as empresas consolidadas e (iv) destaque das participações dos acionistas não controladores no patrimônio líquido.
m) Resultado básico por ação: A Companhia e sua controlada efetuam os cálculos do resultado por ação utilizando
o número médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado
conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33) - Resultado por Ação. O resultado básico por ação é calculado pela
divisão do lucro/prejuízo do exercício pela média ponderada da quantidade de ações emitidas. A Companhia e sua
controlada não possuem instrumentos com efeitos dilutivos e, portanto, o resultado básico por ação é igual ao resultado
diluído por ação. n) Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas
pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Fundo Fixo
20
20
Depósitos bancários à vista
1.289
645
1.285
641
Aplicações financeiras - renda fixa (i)
101.781
101.781
103.090
645
103.086
641
(i) As aplicações financeiras estão representadas basicamente por títulos de renda fixa (CDBs).Estas aplicações estão
mantidas em instituições financeiras de primeira linha no país e apresentaram em média rentabilidade de 102% do CDI
em 31.12.2020 e 2019.
5 - Clientes
Consolidado
Controladora
Por atividade
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Construção Civil
10.974
1.404
10.974
1.404
Total
10.974
1.404
10.974
1.404
Consolidado
Controladora
Por vencimento
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
A vencer em 30 dias
10.974
1.404
10.974
1.404
Total
10.974
1.404
10.974
1.404
6 - Impostos a Recuperar
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
IRRF a compensar (i)
341
341
INSS a recuperar (ii)
1.098
1.098
Total
341
1.098
341
1.098
(i) IRRF a compensar – refere-se basicamente a Imposto Renda Retido na Fonte de aplicações financeiras.
(ii) INSS a recuperar – baixa por prescrição.
7 - Outras Contas a Receber
Consolidado
Controladora
Circulante
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Depósitos judiciais
6
6
Adiantamento a funcionários
21
3
21
3
Cauções
86
14
86
14
Adiantamento a fornecedores
43
15
43
15
Despesas antecipadas
122
122
278
32
278
32
Não circulante
Despesas antecipadas
84
84
Títulos e notas promissórias
22.862
22.862
84
22.862
84
22.862
8 - Partes Relacionadas – Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante
31.12.2020
31.12.2019
Consolidado/Controladora
Receber
Pagar
Receber
Pagar
QGMI S.A.
11.815
11.815
Queiroz Galvao S.A.
(873)
Queiroz Galvão Naval S.A. (Tít. Notas promissórias)
22.862
Queiroz Galvão Naval S.A. (i)
186.949
186.949
221.626
198.764
(873)
31.12.2020
31.12.2019
A receber
221.626
197.764
A pagar
(873)
Total Líquido
221.626
197.891
(i) A operação é anterior a 31 de dezembro de 2019 e refere-se basicamente a contrato de mútuo entre a Companhia e a
Queiroz Galvão Naval S.A. efetuados em condições usuais de mercado, sem a incidência de juros e correção monetária.
9 - Investimentos
a) Investimentos:
31.12.2020
31.12.2019
Engetec Construção e Montagens S.A. – Sucursal Honduras
4
3
4
3
b) Movimentação do investimento:
Movimento
%
Equivalência
Ajuste conversão de
Participação 31.12.2019
patrimonial investimento no exterior 31.12.2020
Sucursal Honduras
100%
3
(1)
2
4
3
(1)
2
4
2018
2019
Resultado de
Reversão de
Saldo inicial equivalência patrimonial
provisão p/perda (*)
Saldo final
Passivo
(20)
(20)
Queiroz Galvão Colômbia
(20)
(20)
* Em virtude da alienação das ações da Queiroz Galvão Construcciones Colômbia S.A.S., foi baixado a provisão para
perda em investimento no Passivo não circulante.
10 - Imobilizado e Intangível
a) Imobilizado
31.12.2019
31.12.2020
Vida útil
Saldo Depreciação
Depreciação
Saldo
Estimada
inicial Acumulada Aquisições
no período
final
Equipamentos de oficina e outros
10
14
(1)
518
(21)
510
Imobilizado em curso
10
8
8
Outros imobilizados
10
62
(2)
60
Equipamento de Campo
10
2
5
(1)
6
16
(1)
593
(25)
584
31.12.2019
Vida útil Estimada (Anos) Custo Depreciação Acumulada Valor Líquido
Equipamentos de informática
10
14
(1)
13
Equipamento de Campo
10
2
2
16
(1)
15
b) Intangível
31.12.2020
Saldo inicial Aquisições
Baixas Provisão para impairment Saldo final
Software
11
72
(18)
(3)
62
Acervo técnico
779
(295)
484
790
72
(18)
(298)
546
31.12.2019
Custo
Provisão para impairment
Valor Líquido
Acervo técnico
779
(295)
484
Software
11
11
790
(295)
495
11 -Fornecedores
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Fornecedor no Brasil
7.215
1.465
7.215
1.465
7.215
1.465
7.215
1.465
(i) Representado basicamente por insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.

12 - Obrigações fiscais, salário e encargos
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
CircuNão CircuNão CircuNão CircuNão
lante circulante lante circulante lante circulante lante circulante
Obrig. fiscais s/faturamento (i)
88
87
88
87
Retenções de impostos terceiros (ii)
606
201
606
201
Obrig. fiscais s/ rec. financeiras
8
8
Obrigações fiscais diferidas (iii)
357
357
702
357
288
702
357
288
Salários e encargos sociais
2.204
506
- 2.204
506
Provisões trabalhistas
2.268
602
- 2.268
602
4.472
- 1.108
- 4.472
- 1.108
5.174
357 1.396
- 5.174
357 1.396
(i) Refere-se basicamente aos tributos federais, estaduais e municipais sobre a receita bruta.
(ii) Refere-se basicamente aos tributos retidos sobre prestação de serviço de terceiros.
(iii) Refere-se basicamente aos tributos PIS, COFINS e ISS, incidentes sobre a receita bruta, onde serão diferidos para
o momento dos recebimentos das faturas (regime de caixa). Estes tributos têm origem na prestação de serviços a
órgãos da administração pública.
13 - Patrimônio Líquido
a) Capital social: O Capital Social em 31 de dezembro de 2020 é de R$235.597, representado por 207.546.710 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. Em AGE de 17 de dezembro de 2019,
a Companhia aumentou seu capital social, no valor de R$ 11.028, mediante a conversão de adiantamentos para futuro
aumento de capital (“AFAC”) já realizados, com a consequente emissão de 9.715.009 (nove milhões, setecentos e
quinze mil e nove) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$1.1351, sendo tais ações
totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Queiroz Galvão S.A.
O quadro societário encontra-se distribuído da seguinte forma:
Empresa
Quantidade de ações Percentual de participação
Queiroz Galvão S.A.
195.612.560
94,2499%
QGMI S.A.
11.934.150
5,7501%
207.546.710
100,0000%
b) Dividendos: De acordo com o estatuto, é assegurado aos acionistas da Companhia um dividendo mínimo obrigatório
de 3% do lucro líquido ajustado na forma legal. c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação de
5% do lucro líquido do exercício social, em conformidade com o artigo 193 da lei nº. 6.404/76. d) Ajuste de avaliação
patrimonial: Refere-se, tão somente, a ajuste acumulado de conversão de balanços de investidas. e) Resultado por ação.
31.12.2020
31.12.2019
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores
(18.298)
(12.969)
Quantidade de ações
207.546.710
207.546.710
Prejuízo por ação
(0,0882)
(0,062)
f) Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC: Estes adiantamentos foram concedidos sem vencimento
específico. A quantidade de ações emitidas em decorrência da capitalização dos AFACs é determinada no momento da
aprovação do aumento de capital pelos acionistas, não sendo, portanto, fixadas no momento da concessão dos mesmos.
Consolidado
Controladora
14 - Receita operacional líquida
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Receitas bruta
Receita Prestação de Serviços (i)
57.639
7.411
57.639
7.411
Ajuste IN SRF 21/79
5.223
5.223
Impostos Incidentes - (PIS, COFINS e ISS)

(2.810)
(419)
(2.810)
(419)
60.052
6.992
60.052
6.992
Total da receita líquida
i) O Aumento da Receita bruta se deve aos contratos de serviços quepermaneceram em execução durante o exercício
de 2020 nos segmentos de obras de infraestrutura rodoviária e mobilidade urbana, e os novos contratos, como a
construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco, na BA-160, ligando Barra a Xique-Xique, com praça de pedágio.
15 - Custos e despesas operacionais
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
a) Custos
Custos de Materiais
(15.915)
(2.631)
(15.915)
(2.631)
Custos de Pessoal
(19.828)
(1.505)
(19.828)
(1.505)
Custos c/Serviços Prestados
(23.076)
(5.163)
(23.076)
(5.163)
Custos c/Depreciação
(26)
(26)
Custos gerais (i)
(7.547)
(1.015)
(7.547)
(1.015)
Total
(66.392)
(10.314)
(66.392)
(10.314)
b) Despesas Administrativas
Despesas c/Pessoal
(7.027)
(5.124)
(7.027)
(5.124)
Despesas c/Serviços Prestados
(3.110)
(2.632)
(3.110)
(2.632)
Despesas gerais (ii)
(2.304)
(1.943)
(2.303)
(1.942)
Total
(12.441)
(9.699)
(12.440)
(9.698)
(i) Os custos gerais basicamente se referem a aluguéis, utilidades, seguros e custos com equipamentos
(ii) As despesas gerais basicamente se referem a aluguéis, utilidades e seguros dos escritórios administrativos.
16 - Resultado financeiro, líquido
Consolidado
Controladora
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Receitas Financeiras
Rendimento aplicação financeira
1.862
26
1.862
26
Variação cambial ativa
2
4
2
4
Deduções sobre a receita financeira
(87)
(1)
(87)
(1)
1.777
29
1.777
29
Despesas Financeiras
Juros passivos
(157)
(18)
(157)
(18)
Variação cambial passiva
(1)
(1)
(1)
(1)
Outras despesas financeiras
(25)
(4)
(25)
(4)
(183)
(23)
(183)
(23)
Resultado financeiro líquido
1.594
6
1.594
6
17 - Gestão de Risco Financeiros
a) Considerações Gerais: As políticas de gerenciamento de risco da Companhia e de sua controlada foram
estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar
os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir
mudanças nas condições de mercado e atividades do Grupo. As atividades da Companhia e de sua empresa controlada
as expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão
de risco do Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais efeitos
adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos
riscos mapeados para todos os negócios do Grupo. b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia e sua empresa
controlada estão expostas: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender
suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e (iii)
aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras e
contas a receber. A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos de manutenção
de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de
modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
18 - Sistema de gestão integrada e programa de integridade
Após a retomada das atividades da Engetec, a empresa iniciou a implantação do seu Programa de Compliance,
composto por um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, que orientam a conduta de seus
colaboradores e terceiros em seus negócios e operações. No ano de 2019, alinhada às melhores práticas de mercado,
a Alta Direção da companhia e os gestores corporativos definiram o Planejamento Estratégico, bem como realizaram
Risk Assessment, conduzido pela empresa Mestra Consultoria, de forma a analisar o cenário político, econômico,
tecnológico e social do país, conhecer os requisitos das partes interessadas, avaliar os fatores internos e externos, bem
como identificar as ameaças e oportunidades às quais a empresa está exposta. Com base nos resultados obtidos, foram
realizadas ações para melhoria do Programa de Compliance, dentre elas, destacam-se a revisão de políticas internas, a
implementação de sistemas automatizados para as rotinas de Compliance (reporte de reuniões, declaração de conflito
de interesses), a ampliação do processo de diligência e monitoramento automático de terceiros e parceiros, bem com o
estabelecimento de metas para os indicadores do Programa. Adicionalmente, outro importante ponto identificado nessa
avaliação de riscos, foi a oportunidade de melhoria dos processos de Gestão da empresa. Sendo assim, a Alta Direção
decidiu implantar e certificar o Sistema de Gestão Integrado, considerando o atendimento aos requisitos das normas
NBR ISO 9.001:2015, NBR ISO 14.001:2015, ISO 45.001:2018, NBR ISO 37.001:2017 e ISO 19.600:2016. As diversas
ações tomadas obtiveram êxito e, após a auditoria de Estágio 2 realizada pela RINA do Brasil, a Engetec foi recomendada
pela equipe auditora à certificação, conforme Declaração de Recomendação abaixo transcrita: “Declaramos para os
devidos fins que a equipe de auditores RINA BRASIL procedeu com auditoria de avaliação da conformidade do Sistema
de Gestão Antissuborno, Compliance e Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional – (conforme
normas ISO 37001:16, ISO 19600:14, ISO 9001:15, ISO 14001:15 e ISO 45001:18) da ENGETEC CONSTRUÇÕES
E MONTAGENS S/A com CNPJ Nº 03.852.459/0001-01, auditoria finalizada em 27 de novembro de 2020, sendo os
respectivos Sistemas de Gestão recomendados para certificação junto ao nosso comitê técnico.” Sendo assim, apesar
da grave crise sanitária que atingiu o Brasil, durante o ano de 2020 a Engetec implementou as ações necessárias
para permitir a continuidade de suas atividades, atendendo a todas as exigências e recomendações dos organismos
competentes, sendo sempre guiada pelos seus valores – Trabalho, Confiabilidade, Lealdade e Qualidade – na busca
pelo crescimento sustentável de seus negócios.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Engetec Construções e Montagens S.A. - Rio de Janeiro - RJ Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Opinião
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas,
Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Engetec Construções e Montagens tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
S.A.(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, que compreendem o balanço patrimonial em emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte
individual e consolidada, da Engetec Construções e Montagens S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria, além disso: • identificamos e avaliamos os riscos
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
Base para opinião
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa- relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação a os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • obtivemos entendimento
Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
do Contador e nas Normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de- às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
mais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente Companhia e sua controlada; • 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,
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
Ênfase - Transações com partes relacionadas
Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 8 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, que se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
descreve que a Companhia mantém transações em montantes significativos com partes relacionadas nas condições à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
descritas naquela nota explicativa. Dessa forma, essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas devem chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
Outros assuntos - Auditoria correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • avaliamos
foram anteriormente examinados por outro auditor independente que emitiu relatório datado de 25 de março de 2020, a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
sem modificação. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de
e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • obtivemos evidência de auditoria apropriada e
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas suficiente referente às demonstrações contábeis das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamolivres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos
contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
Marcio Romulo Pereira
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são aqueles com responsabilidade Grant Thornton Auditores Independentes
CT CRC RJ 076774-O – 7
CRC SP 025.583/O-1
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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ZI PARTICIPAÇÕES S.A.
Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Apresentamos a V.Sas. as
DFs. relativas ao exercício encerrado em 31/12/20.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora
Consolidado
Ativo
Notas
2020
2019
2020
2019
(Rea(ReapresenpresenCirculante
tado)
tado)
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 10.168 3.216
16.524
6.875
Contas a receber de clientes
(3.b)
1.042
1.286
Estoques
(3.c)
17.595
15.366
Créditos com partes relacionadas
3.123
79
79
79
Dividendos a receber
4
36.109
35.167
Créditos tributários
(3.d)
254
328
660
762
Outros créditos
66
343
264
13.611 3.627
72.352
59.799
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas
- 1.368
2.191
2.214
Depósitos, cauções e retenções
307
304
530
526
Outros créditos
388
388
307 1.672
3.109
3.128
Investimentos
(3.e/4) 891.633 815.170 1.000.556 902.831
Imobilizado
(3.f/5)
96.975
95.753
891.940 816.842 1.100.640 1.001.712
905.551 820.469 1.172.992 1.061.511
Total do ativo
Controladora
Consolidado
Passivo
Notas
2020
2019
2020
2019
(Rea(ReapresenpresenCirculante
tado)
tado)
Fornecedores
(3.g)
27
4.182
4.134
Impostos e contribuições
sociais
(3.h)
183
48
2.010
1.219
Débitos com partes relacionadas
367
150
197
197
Outros débitos
210
48
6.756
5.700
Não Circulante
Débitos com partes relacionadas
17.855 17.855
18.432
18.695
17.855 17.855
18.432
18.695
Patrimônio Líquido
(6)
Capital social
524.933 524.933 524.933 524.933
Reservas de capital
14.305 14.305
14.305
14.305
Reserva de lucros
297.603 212.876 297.603 212.876
Ajuste de avaliação patrimonial
50.737 50.739
50.737
50.739
(92)
(287)
(92)
(287)
Outros resultados abrangentes
887.486 802.566 887.486 802.566
Participação de acionistas
não controladores
- 260.318 234.550
887.486 802.566 1.147.804 1.037.116
Total do passivo e patrimônio líquido 905.551 820.469 1.172.992 1.061.511
Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Zi Participações S.A. tem
por objeto social a participação em empreendimentos, em outras sociedades
comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista, a administração de
bens próprios e a elaboração de projetos de arquitetura, edificações e construção civil. 2. Apresentação das DFs. As DFs. foram elaboradas e estão sendo
apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e
os pronunciamentos emitidos pelo CPC. As DFs. são apresentadas em Real,
que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma. Em virtude do ajuste realizado na investida Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., através da participação
acionária da controlada indireta Developer S.A., impactando diretamente na
linha de equivalência patrimonial do ano de 2019, as DFs. da Cia. precisaram
ser reapresentadas, conforme descrito no Nota Explicativa nº 8, seguindo o
disposto no CPC 23 item 42 b. Em 09/04/21, a Diretoria da Cia. autorizou a
conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/20. Para as DFs. consolidadas da Zi Participações S.A., foram inclusas as seguintes Cias., classificadas
como controladas ou controladas em conjunto:
Companhias
Participação Classificação
Serra Concessões S.A.
73,38%
Controlada
Sêneca S.A.
75,64%
Controlada
Zi Blue S.A.
100,00%
Controlada
Outras Companhias
Participação Classificação
SPE Ferrara Empreendimentos e
Controlada
Participações S.A.
25,00%
em conjunto
SPE Cantazaro Empreendimentos e
Controlada
Participações S.A.
25,00%
em conjunto
SPE Barletta Empreendimentos e
Controlada
Participações S.A.
25,00%
em conjunto
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do
ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais
foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e iv) Dos
efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 3. Resumo
das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a. Caixa e equivalentes de
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de
mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender
a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da
rentabilidade pro-rata temporis até a data das demonstrações financeiras. São
representadas basicamente por operações compromissadas e por CDB com
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o
seu valor justo. b. Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas notas fiscais emitidas e não recebidas até 31/12/20. A Cia., no exercício
findo em 31/12/20, avaliou não haver necessidade de registro da provisão
para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando
existe uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os
saldos a receber. c. Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do estoque,
incluindo todos os custos de aquisição, bem como outros custos indiretos.
Não estão registrados por quantias superiores àquelas que se espera que
sejam realizadas com seu uso ou venda. d. Créditos tributários: Os saldos
de créditos tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão
utilizados em compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus
vencimentos. e. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo
com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do
patrimônio líquido das controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos
ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é
reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a
Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis
estejam de acordo com as adotadas pela Cia. f. Imobilizado: O custo de um
item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando, é provável que
futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a Cia. e o custo
do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos ativos
é apropriado separadamente de forma sistemática ao longo da sua vida útil
estimada. O valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos ativos
são revisados pelo menos ao final de cada exercício. g. Fornecedores: Os
títulos emitidos por fornecedores estão registrados pelo seu valor nominal,
acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros incorridos. h. Impostos e contribuições sociais: Valores referentes a provisão para pagamento
de tributos federais, estaduais e municipais, além de verbas trabalhistas e
previdenciárias. i. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda
de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de
2020 e 2019 não foram identificados ajustes a serem contabilizados. j. Declaração de conformidade: As DFs. individuais e consolidadas da Cia. foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das S.A. e os pronunciamentos, as orientações
e as interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC, que estão em
conformidade com as normas internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB. k. Normas e Interpretações contábeis revisadas: A Cia.
e suas controladas, adotaram o CPC 06 (R2) / IFRS 16 – “Arrendamentos”
a partir de 1º/01/19. O pronunciamento introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um
arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito
de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. A aplicação da
norma revisada, a partir de 1º/01/19, não trouxe efeitos contábeis materiais
no período atual e em exercícios anteriores na Cia. e em suas controladas.
4. Investimentos (Controladora e Consolidado)
Controladora
2019
Partici(Reaprepação
2020 sentado)
Serra Concessões S.A.
73,38% 23.188 22.571
Sêneca S.A.
75,64% 11.074 10.671
Zi Blue S.A.
100,00% 855.312 764.661
Concessionária Rio Barra S.A.
33,33%
5.655
Solace Empreendimentos Imobiliários S.A.
25,00%
1.673
1.673
Cantazaro Empreendimentos e Participações S.A. 25,00%
137
923
Barletta Empreendimentos e Participações S.A. 25,00%
60
6.100
Ferrara Empreendimentos e Participações S.A. 25,00%
189
2.916
891.633 815.170
Consolidado
2019
Partici(Reaprepação
2020 sentado)
Investidas da Controladora (indireta)
(*) 868.673 792.612
Serra Concessões S.A.
(*)
6.524
7.260
Zi Blue
(*) 110.012 87.612
Ágio da Controladora
11.741 11.741
Outros investimentos
3.606
3.606
1.000.556 902.831
(*) Participação variada, conforme saldos de investidas não consolidadas,
conforme CPC 36 (R3) Demonstrações Consolidadas
DepreTaxas Custo ciação 2020 2019
5. Imobilizado (Consolidado)
Terrenos
- 69.924
- 69.924 69.924
Edificações e benfeitorias
5% 24.758 (1.796) 22.962 21.958
Outros
10% e 20%
6.562 (2.473) 4.089 3.871
101.244 (4.269) 96.975 95.753

CNPJ: 03.772.677/0001-36
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Atribuível aos acionistas da Controladora
Reservas de
lucros
Reserva
Patripara Ajuste de
Outros
Patri- Participação
mônio
Capital Reserva Reserva investi- avaliação resultados
Lucros mônio
dos não líquido
social de capital
legal mento patrimonial abrangentes acumulados líquido controladores
total
524.933
14.305 26.204 127.447
50.951
- 743.840
215.568 959.408
Saldos em 01/01/19
Lucro líquido do exercício
124.481 124.481
- 124.481
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
6.860
(6.860)
Dividendos distribuídos
(65.256) (65.256)
- (65.256)
Reserva para investimento
- 52.365
(52.365)
Ajuste de avaliação patrimonial
(212)
(212)
(212)
Outros resultados abrangentes
(287)
(287)
(287)
Participação dos acionistas não
18.982
18.982
controladores
Saldos em 31/12/19 (Reapresentado) 524.933
14.305 33.064 179.812
50.739
(287)
- 802.566
234.550 1.037.116
Lucro líquido do exercício
120.727 120.727
- 120.727
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
6.036
(6.036)
Dividendos distribuídos
(36.000) (36.000)
- (36.000)
Reserva para investimento
- 78.691
(78.691)
Ajuste de avaliação patrimonial
(2)
(2)
(2)
Outros resultados abrangentes
195
195
195
Participação dos acionistas não
controladores
25.768
25.768
Saldos em 31/12/20
524.933
14.305 39.100 258.503
50.737
(92)
- 887.486
260.318 1.147.804
Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 2019
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)
Controladora
Consolidado
Notas
2020
2019
2020
2019
(Rea(Reapresenpresentado)
tado)
Receita bruta
- 17.046 14.144
Deduções da receita bruta
(578)
(178)
Receita operacional líquida
- 16.468 13.966
Custo bruto
- (11.206) (8.901)
5.262 5.065
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
120.727 124.481 155.329 159.635
Gerais e administrativas
(2.430) (722) (7.342) (6.150)
Resultado financeiro, líquido
355
169
418
374
Outras operacionais, líquidas
529
Resultado de equivalência
patrimonial
(3.e/4) 122.802 125.034 162.253 164.882
Lucro antes da contribuição social
e do IR
120.727 124.481 160.591 164.700
Contribuição social e IR
(33)
(236)
Lucro líquido antes da participação
minoritária
120.727 124.481 160.558 164.464
Participação de acionistas não
- (39.831) (39.983)
controladores
Lucro líquido do exercício
120.727 124.481 120.727 124.481
Quantidade de ações (por lotes mil)
302.791 302.791 302.791 302.791
Lucro líquido por ação - R$
0,40
0,41
0,40
0,41
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Notas
2020
2019
(Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
120.727 124.481
Itens que serão reclassificados subsequentemente
para o resultado:
- Ajuste de avaliação patrimonial
(6)
(2)
(212)
- Outros resultados abrangentes
(6)
195
(287)
Resultado abrangente do exercício
120.920 123.982

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado
2020
2019
2020
2019
(Rea(ReapresenFluxo de caixa das atividades
presentado)
operacionais
tado)
Lucro líquido do exercício
120.727 124.481 160.558 164.464
Ajustes para conciliar o lucro líquido
ao caixa e equivalentes
de caixa aplicados pelas atividades
operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial (122.802) (125.034) (162.253) (164.882)
Resultado de participações minoritárias
- (39.831) (39.983)
(2.075)
(553) (41.526) (40.401)
Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
244
222
Tributos a recuperar
74
(50)
102
(71)
Créditos com partes relacionadas
(1.676)
(42)
23
(18)
Dividendos a receber
4
(942) (8.152)
Outros ativos
(69)
114 (2.312) (2.750)
Fornecedores
27
(5)
48
(65)
Impostos e contribuições sociais
135
8
791
381
Débitos com partes relacionadas
(46)
(22)
Outros passivos
10
Participação de não controladores
- 25.768 18.982
Recursos líquidos aplicados nas
atividades operacionais
(3.580)
(528) (17.850) (31.884)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos
46.339 63.611 64.528 90.642
Adições ao imobilizado
- (1.222)
448
Recursos líquidos gerados nas
atividades de investimentos
46.339 63.611 63.306 91.090
Fluxo de caixa das atividades de
financiamentos
Dividendos distribuídos
(36.000) (65.256) (36.000) (65.256)
Ajuste de avaliação patrimonial
(2)
(212)
(2)
(212)
Outros resultados abrangentes
195
(287)
195
(287)
Recursos líquidos aplicados pelas
atividades de financiamentos
(35.807) (65.755) (35.807) (65.755)
Aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa
6.952 (2.672)
9.649 (6.549)
Demonstração do aumento (redução)
de caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
3.216
5.888
6.875 13.424
No final do exercício
10.168
3.216 16.524
6.875
Aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa
6.952 (2.672)
9.649 (6.549)

6. Patrimônio Líquido: • Capital social: O capital social subscrito e integralizado, em 31/12/20, está representado por 302.791.260 ações (302.791.260
em 31/12/19) sendo 100.930.420 (100.925.288 em 31/12/19) ordinárias e
201.860.840 (201.865.972 em 31/12/19) preferenciais, todas nominativas e
sem valor nominal. • Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do
capital social. Reserva para investimento - Constituída por até 75% do lucro
líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter
destinação diferente por decisão da Assembleia. • Ajuste de avaliação patri- mentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, renmonial: Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-se à variação do tabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao valor justo em seus permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não
saldos iniciais. A administração considera que os valores de mercado refletem tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. • Outros resultados A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos
abrangentes - Resultado equivalência patrimonial sobre outros resultados financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As polítiabrangentes em controlada em conjunto referente a passivo atuarial, líqui- cas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar
do de impostos, oriundos da SAAB (Saneamento Ambiental Águas do Brasil e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para
S.A.), através da participação acionária da controlada indireta Developer S.A. monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e
7. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se re- os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições
gistrados em contas patrimoniais em 31/12/20 e 2019 por valores compatíveis de mercado e atividades do grupo. 8. Reapresentação: Os ajustes da reaprecom os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instru- sentação estão demonstrados a seguir:
8.1 - Reapresentação do balanço patrimonial em 31.12.2019
Controladora
Consolidado
Originalmente
Originalmente
publicada
publicada
Ativo
Ajustes
2019
Ajustes
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3.216
3.216
6.875
6.875
Contas a receber de clientes
1.286
1.286
Estoques
15.366
15.366
Créditos com partes relacionadas
79
79
79
79
Dividendos a receber
4
4
35.167
35.167
Créditos tributários
328
328
762
762
Outros créditos
264
264
3.627
3.627
59.799
59.799
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas
1.368
1.368
2.214
2.214
Depósitos, cauções e retenções
304
304
526
526
Outros créditos
388
388
1.672
1.672
3.128
3.128
Investimentos
827.893
(12.723)
815.170
915.554
(12.723)
902.831
Imobilizado
95.753
95.753
829.565
(12.723)
816.842
1.014.435
(12.723)
1.001.712
Total do ativo
833.192
(12.723)
820.469
1.074.234
(12.723)
1.061.511
Controladora
Consolidado
Originalmente
Originalmente
publicada
publicada
Passivo
Ajustes
2019
Ajustes
2019
Circulante
Fornecedores
4.134
4.134
Impostos e contribuições sociais
48
48
1.219
1.219
Débitos com partes relacionadas
150
150
Outros débitos
197
197
48
48
5.700
5.700
Não Circulante
Débitos com partes relacionadas
17.855
17.855
18.695
18.695
17.855
17.855
18.695
18.695
Patrimônio Líquido
Capital social
524.933
524.933
524.933
524.933
Reservas de capital
14.305
14.305
14.305
14.305
Reserva de lucros
225.599
(12.723)
212.876
225.599
(12.723)
212.876
Ajuste de avaliação patrimonial
50.739
50.739
50.739
50.739
Outros resultados abrangentes
(287)
(287)
(287)
(287)
815.289
(12.723)
802.566
815.289
(12.723)
802.566
Participação de acionistas não controladores
234.550
234.550
815.289
(12.723)
802.566
1.049.839
(12.723) 1.037.116
Total do passivo e patrimônio líquido
833.192
(12.723)
820.469
1.074.234
(12.723) 1.061.511
8.2 - Reapresentação da demonstração do resultado em 31.12.2019
Controladora
Consolidado
Originalmente
Originalmente
publicada
publicada
Ajustes
2019
Ajustes
2019
Receita bruta
14.144
14.144
Deduções da receita bruta
(178)
(178)
Receita operacional líquida
13.966
13.966
Custo bruto
(8.901)
(8.901)
Lucro bruto
5.065
5.065
Receitas (despesas) operacionais:
137.204
(12.723)
124.481
172.358
(12.723)
159.635
Gerais e administrativas
(722)
(722)
(6.150)
(6.150)
Resultado financeiro, líquido
169
169
374
374
Outras operacionais, líquidas
529
529
Resultado de equivalência patrimonial
137.757
(12.723)
125.034
177.605
(12.723)
164.882
Lucro antes da contribuição social e do IR
137.204
(12.723)
124.481
177.423
(12.723)
164.700
Contribuição social e IR
(37.569)
37.333
(236)
Lucro líquido antes da
participação minoritária
137.204
(12.723)
124.481
139.854
24.610
164.464
Participação de acionistas não controladores
(2.650)
(37.333)
(39.983)
Lucro líquido do exercício
137.204
(12.723)
124.481
137.204
(12.723)
124.481
Quantidade de ações (por lotes mil)
302.791
302.791
302.791
302.791
302.791
302.791
Lucro líquido por ação - R$
0,45
(0,04)
0,41
0,45
(0,04)
0,41
Controladora
8.3 - Reapresentação da demonstração dos resultados abrangentes em 31.12.2019
Originalmente publicada
Ajustes
2019
Lucro líquido do exercício
137.204
(12.723)
124.481
Itens que serão reclassificados subsequentemente
para o resultado:
- Ajuste de avaliação patrimonial
(2)
(212)
- Outros resultados abrangentes
195
(287)
Resultado abrangente do exercício
137.397
(12.723)
123.982
8.4 - Reapresentação da demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31.12.2019
Atribuível aos acionistas da Controladora
Reser- Reservas de lucros
Ajuste de
Outros Lucros Patri- Participação Patrimônio
dos não
líquido
Capital va de Reserva Reserva para avaliação resultados acumu- mônio
social capital
legal investimento patrimonial abrangentes lados líquido controladores
total
Saldos em 01 de janeiro de 2019
524.933 14.305 26.204
127.447
50.951
- 743.840
215.568
959.408
Lucro líquido do exercício
- 137.204 137.204
137.204
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
6.860
- (6.860)
Dividendos distribuídos
- (65.256) (65.256)
- (65.256)
Reserva para investimento
65.088
- (65.088)
Ajuste de avaliação patrimonial
(212)
(212)
(212)
Outros resultados abrangentes
(287)
(287)
(287)
Participação dos acionistas não
controladores
18.982
18.982
Saldos em 31 de dezembro de 2019
(Originalmente publicadas)
524.933 14.305 33.064
192.535
50.739
(287)
- 815.289
234.550 1.049.839
Ajustes de exercícios anteriores
(12.723)
- (12.723)
- (12.723)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
(ajustados)
524.933 14.305 33.064
179.812
50.739
(287)
- 802.566
234.550 1.037.116

Financeiro 45

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 30 de abril de 2021

ZI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 03.772.677/0001-36
8.5 - Reapresentação da demonstração dos fluxos de caixa em 31.12.2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa e equivalentes
de caixa aplicados pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado de participações minoritárias

Controladora
Originalmente
publicada Ajustes
137.204 (12.723)
(137.757)
(553)

Consolidado
Originalmente
2019
publicada Ajustes
124.481
177.187 (12.723)

12.723 (125.034)
(553)

(177.605)
(39.983)
(40.401)

12.723
-

2019
164.464
(164.882)
(39.983)
(40.401)

Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
222
222
Tributos a recuperar
(50)
(50)
(71)
(71)
Créditos com partes relacionadas
(42)
(42)
(18)
(18)
Dividendos a receber
(8.152)
(8.152)
Outros ativos
114
114
(2.750)
(2.750)
Fornecedores
(5)
(5)
(65)
(65)
Impostos e contribuições sociais
8
8
381
381
Débitos com partes relacionadas
(22)
(22)
Outros passivos
10
10
Participação de não controladores
18.982
18.982
(528)
(528)
(31.884)
(31.884)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos
63.611
63.611
90.642
90.642
Adições ao imobilizado
448
448
Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos
63.611
63.611
91.090
91.090
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos distribuídos
(65.256)
- (65.256)
(65.256)
(65.256)
Ajuste de avaliação patrimonial
(212)
(212)
(212)
(212)
(287)
(287)
(287)
(287)
Outros resultados abrangentes
Recursos líquidos aplicados pelas atividades de financiamentos
(65.755)
- (65.755)
(65.755)
(65.755)
(2.672)
(2.672)
(6.549)
(6.549)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
5.888
5.888
13.424
13.424
No final do exercício
3.216
3.216
6.875
6.875
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
(2.672)
(2.672)
(6.549)
(6.549)
9. Eventos Subsequentes: A Administração avaliou os possíveis impactos relacionados a COVID-19, considerando os riscos aos quais a Cia. está exposta,
e chegou à conclusão de que não existem efeitos relevantes que impactam as DFs. da Cia.
A Diretoria: Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Zi Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as DFs. individuais e consolidadas da Zi Participações S.A., (“Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs. individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Zi Participações S.A., em
31/12/20, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo IASB. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs. individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas DFs. individuais
e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
DFs. individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a

administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e suas controladas
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs.. Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs. individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as DFs. 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
DFs.. 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 DFs. 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 Cia. 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 Cia. e suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
DFs. 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 Cia. 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 DFs. 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 DFs. consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
RJ, 09/04/21. Lopes, Machado Auditors, Consultants & Business Advisers;
BKR - Independent Member of BKR International - CRC-RJ-2026/O-5. Mário
Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0, José Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0.

SÊNECA S.A.
CNPJ: 29.982.220/0001-40
Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/20.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 2019
(Em MR$, exceto o lucro prejuízo por ação) Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Notas 2020 2019 2020 2019
Ativo
Notas
2020
2019
2020
2019
Receita bruta
544
544
572
624
Circulante
Impostos e contribuições
(22)
(20)
(25)
(27)
Caixa e equivalentes de caixa
(3.a)
367
672
376
690
522
524
547
597
Contas a receber de clientes
(3.b)
47
47
99
99 Receita operacional líquida
(2)
(9)
Custo bruto
Créditos tributários
(3.c)
1
1
Lucro
bruto
522
522
547
588
Créditos com partes relacionadas
(3.d)
865
(1.027) (1.124) (1.052) (1.190)
Outros créditos
3
3
4
4 Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(134) (159) (1.058) (1.724)
1.282
722
480
794
Resultado de equivalência
Não circulante
patrimonial
(3.e/4) (899) (1.498)
Realizável a longo prazo
Financeiras, líquidas
6
4
6
5
Créditos com partes relacionadas
(3.d)
- 1.485
341
364
Outras operacionais, líquidas
529
529
Depósitos, cauções e retenções
21
22
(505) (602) (505) (602)
- 1.485
362
386 Resultado antes do IR e contribuição social
IR e contribuição social
(43) (221)
(43) (221)
Investimentos
(3.e/4) 2.993 2.407 3.606 3.606
(548) (823) (548) (823)
Imobilizado
(3.f/5) 10.844 10.959 10.844 10.959 Prejuízo do exercício
9.593 8.917 9.593 8.917
13.837 14.851 14.812 14.951 Quantidade de ações (por lotes mil)
(0,06) (0,09) (0,06) (0,09)
Total do ativo
15.119 15.573 15.292 15.745 Prejuízo por ação - R$
Passivo
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Circulante
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Fornecedores
1
1
Ajuste de
Impostos e contribuições sociais
(3.g)
16
192
18
194
Capital avaliação
Prejuízos Patrimônio
270
271
Débitos com partes relacionadas
(3.d)
social patrimonial acumulados
líquido
286
192
290
195 Saldos em 01/01/19
11.295
9.476
(6.537)
14.234
Não circulante
Aumento de capital social
1.170
1.170
- 1.081
169 1.250
Débitos com partes relacionadas
(3.d)
Ajuste de avaliação patrimonial
(281)
(281)
- 1.081
169 1.250
Prejuízo do exercício
(823)
(823)
Patrimônio líquido
(6)
Saldos em 31/12/19
12.465
9.195
(7.360)
14.300
Capital social
13.546 12.465 13.546 12.465
Aumento de capital social
1.081
1.081
Ajuste de avaliação patrimonial
9.195 9.195 9.195 9.195
Prejuízo do exercício
(548)
(548)
(7.908) (7.360) (7.908) (7.360) Saldos em 31/12/20
Prejuízos acumulados
13.546
9.195
(7.908)
14.833
14.833 14.300 14.833 14.300
Total do passivo
15.119 15.573 15.292 15.745 capaz de recuperar os saldos a receber. c. Créditos tributários: Os saldos
de créditos tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão
Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A Cia., tem por objeto social a utilizados em compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus
participação, direta ou indireta, em quaisquer sociedades ou empreendimen- vencimentos. d. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transatos, a administração de bens móveis ou imóveis, próprios ou de terceiros e a
prestação de serviços de assessoria, consultoria e planejamento a empresas. ções com partes relacionadas são realizadas em condições definidas entre
2 - Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão sendo apre- elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas
sentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais in- transações. e. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas
cluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com
pronunciamentos emitidos pelo CPC. Em 2020 e 2019, a Cia. não apresentou esse método, a participação da Cia., no aumento ou na diminuição do patrimôresultados abrangentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa nio líquido das controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de
demonstração. As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas
da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida
indicado de outra forma. Em 09/04/21, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão como receita (ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades controladas
das DFs. do exercício findo em 31/12/20. As DFs. consolidadas da Sêneca S.A. são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necesinclui a seguinte Cia., classificada para efeito de consolidação, como segue: sário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acorEmpresa
Participação Classificação do com as adotadas pela Cia. f. Imobilizado: O custo de um item de um ativo
Litorânea Empreendimentos Imobiliários S.A
100%
Controlada tangível é reconhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres- econômicos associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é apropriado sesua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan- paradamente de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela- residual, a vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo
cionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes menos ao final de cada exercício. g. Impostos e contribuições sociais: Vado ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimo- lores referentes a provisão para pagamentos de tributos federais, estaduais
niais foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. h. Avaliação do
e iv) Dos efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da
3 - Resumo das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equi- Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos
valentes de caixa: A Cia. classifica como disponibilidades de caixa, os inves- ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas,
timentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando
em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor rerisco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil
atender a compromissos de caixa de curto prazo. b. Contas a receber de líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2020 e 2019 não foram identificados
clientes: A Cia., no exercício findo em 31/12/20, avaliou não haver necessi- ajustes a serem contabilizados. I. Declaração de conformidade: As DFs. indade de registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida dividuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com as práticas
provisão é constituída quando existe uma evidência de que a Cia. não será contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das S.A. e

Demonstrações dos Fluxo de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício
(548) (823) (548) (823)
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização
115 (117)
115 (117)
Equivalencia patrimonial
899 1.498
Lucro (Prejuízo) do exercício ajustado
466
558 (433) (940)
(64) (962)
99
Variações nos ativos e passivos operacionais (367)
Tributos a recuperar
31
Créditos com partes relacionadas
620
23 (18)
Outros créditos
(3)
(3)
Depósitos, cauções e retenções
1
(1)
Débitos com partes relacionadas
(811) (239) (810) (89)
Fornecedores
(1)
(1)
(176)
179 (176) 180
Impostos e contribuições sociais
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas
atividades operacionais
99
494 (1.395) (841)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Adições ao imobilizado
609
- 609
Investimentos
(1.485) (1.334)
Ajuste de avaliação patrimonial
- (281)
- (281)
Aumento de capital social
1.081 1.170 1.081 1.170
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas
atividades de financiamentos
(404)
164 1.081 1.498
(305)
658 (314) 657
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
672
14
690
33
No fim do exercício
367
672
376 690
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
(305)
658 (314) 657
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC
e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as normas IFRS
emitidas pelo IASB. 4 - Investimentos (Controladora):
Participação 2020 2019
Litorânea Empreendimentos Imobiliários S.A
100% 2.993 2.407
5 - Imobilizado
Consolidado
Taxas Custo Depreciação
2020
2019
Terrenos
- 9.774
- 9.774
9.774
(1.796) 11.070
1.185
Edifícios e benfeitorias
5% 2.866
12.640
(1.796) 110.884 10.959
Imobilizado
6 - Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito e integralizado, em 31/12/20, está representado por 9.592.638 ações (8.917.064 em
31/12/19) ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. b. Ajuste de
avaliação patrimonial: Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-se à variação do valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao
valor justo em seus saldos iniciais. A administração considera que os valores
de mercado refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus bens.7 Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/20 e 2019, por valores compatíveis
com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não
tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.A
Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de
gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar
os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
e atividades do grupo. 8 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a data
de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contador - Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9

Novo modelo econômico e programa de renda básica

U

m novo programa
nacional de desenvolvimento, com
base em oportunidades decorrentes da crise climática, alinhado a medidas de
geração de renda básica.
Essa foi a saída apontada
pelas professoras da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) Lena
Lavinas e Tatiana Roque
para retomar o crescimento econômico e promover
a inclusão social no Brasil.
As professoras participaram do webinar “Programa Nacional de Desenvolvimento com inclusão
social”, realizado pelo Fo-

ro Inteligência, nesta quarta-feira (28).
Ao destacar a forte presença do Estado na condução da retomada econômica
para enfrentar os efeitos
da pandemia de Covid-19
proposta por Joe Biden, a
professora titular do Instituto de Economia da UFRJ
Lena Lavinas destacou a
importância de um novo
modelo econômico que
contemple as demandas
das mudanças climáticas e
aumente os impostos dos
brasileiros ricos. A docente
indicou que o momento pode se tornar uma janela para
o Brasil criar outro modelo

econômico, que contemple
a biodiversidade do país e
taxe as grandes fortunas.
“O Brasil é capaz de produzir um novo programa
nacional de desenvolvimento. Mas o Estado precisa
fazer dívidas para enfrentar
os danos da pandemia. Isso
está sendo proposto pelos
Estados Unidos, pela União
Europeia e pela Argentina. O Estado deve injetar
recursos e conduzir o processo. Também precisamos
fazer como a Bolívia que vai
taxar as 300 maiores fortunas do país”, assinalou a
pesquisadora, argumentado
que no lugar da filantropia,

deve-se lutar por justiça social.
Em sintonia com a necessidade de um novo paradigma para a economia,
a coordenadora do Fórum
Ciência e Cultura da UFRJ,
Tatiana Roque, celebrou a
recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
que determinou ao governo
federal a fixação do valor de
um benefício de renda mínima para a população em
situação de extrema pobreza a partir do Orçamento
de 2022. Segundo Tatiana
Roque, a medida é um avanço, mas é preciso alargar os
critérios para quem recebe

o Bolsa Família, bem como
o valor do benefício.
A coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura
da UFRJ explicou que o
contrato de trabalho assalariado não é mais predominante no mercado e que
ações que promovam o
acesso a uma renda básica
universal podem equalizar
a desigualdade de acesso à
renda. “Lutamos para que a
renda básica não substitua a
seguridade social. Não defendemos como ideia mercantilizar o acesso à saúde
e à educação”, esclareceu
Tatiana Roque.
A pesquisadora salientou

que os processos de automação e robotização têm
tornado o mundo do trabalho mais polarizado, deixando os bons empregos restritos àqueles com maior grau
de instrução. “Existe uma
diminuição da classe média relacionada a uma faixa
intermediária de trabalhos
que tende a desaparecer.
Boa parte dos empregos no
Brasil é de auxiliares, como
os de escritório, por exemplo. Com o avanço do home office, esses empregos
tendem a desaparecer”,
acrescentou a coordenadora do Fórum de Ciência e
Cultura da UFRJ.
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ZI BLUE S.A.

CNPJ: 32.222.218/0001-87
Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020.
Balanços Patrimoniais - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em MR$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas 2020 2019
2020
2019
Notas
2020
2019
2020
2019
Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
(3.f)
4.148 4.127
4.154 4.133
Caixa e equivalentes de caixa
(3.a)
2.974
663
4.774 2.731 Fornecedores
Tributos e obrigações sociais
(3.g)
1.756
929
1.789
957
Contas a receber de clientes
207
451
943 1.187 Débitos com partes relacionadas
3.826
836
3.140
150
Estoques
(3.b)
17.595 15.366
17.595 15.366 Outros débitos
196
197
Dividendos a receber
36.108 35.162
9.730 5.892
9.279 5.437
Créditos tributários
(3.c)
204
202
317
338 Não circulante
Outros créditos
273
260
273
260 Débitos com partes relacionadas
408
958
408
958
408
958
408
958
21.253 16.942
60.010 55.044
Patrimônio líquido
(6)
Não circulante
Capital social
402.742402.192 402.742 402.192
Realizável a longo prazo
399.182322.240 399.182 322.240
Créditos com partes relacionadas
129
129
1.850 1.850 Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
43.593 43.593
43.593 43.593
Depósitos judiciais
112
112
182
180 Outros
resultados abrangentes
(92) (287)
(92)
(287)
241
241
2.032 2.030
845.425767.738 845.425 767.738
Investimentos
(3.d/4) 747.938 672.611 955.437 855.350 Participação de acionistas não
Imobilizado
(3.e/5) 86.131 84.794
86.131 84.794
controladores
- 248.498 223.085
834.310 757.646 1.043.600 942.174
845.425767.738 1.093.923 990.823
Total do ativo
855.563774.588 1.103.610 997.218
855.563 774.588 1.103.610 997.218 Total do passivo
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em MR$)
Ajuste de
Outros
Acionistas Patrimônio
Capital Reservas de lucros
avaliação resultados
Lucros Patrimônio
não
líquido
social Legal Investimento patrimoinial abrangentes acumulados
líquido controladores consolidado
Saldos em 01 de janeiro de 2019
401.751 22.463
243.623
43.593
711.430
203.731
915.161
Aumento de capital social
441
441
441
Lucro líquido do exercício
111.665
111.665
111.665
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
- 5.583
(5.583)
Dividendos distribuídos
(55.511)
(55.511)
(55.511)
Reserva para investimento
50.571
(50.571)
Outros resultados abrangentes
(287)
(287)
(287)
Participação dos acionistas não controladores
19.354
19.354
Saldos em 31 de dezembro de 2019
402.192 28.046
294.194
43.593
(287)
767.738
223.085
990.823
Aumento de capital social
550
550
550
Lucro líquido do exercício
115.665
115.665
115.665
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal
- 5.783
(5.783)
Dividendos distribuídos
(26.000)
(26.000)
(26.000)
Reserva para investimento
83.882
(83.882)
Ajuste de exercícios anteriores de controlada
indireta
(12.723)
(12.723)
(12.723)
Outros resultados abrangentes
195
195
195
Participação dos acionistas não controladores
25.413
25.413
Saldos em 31 de dezembro de 2020
402.742 33.829
365.353
43.593
(92)
845.425
248.498
1.093.923
Notas Explicativas às Dfs. Consolidadas - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em MR$)
1. Contexto operacional: A ZI BLUE S.A. tem por objeto social a administração do: O custo de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando,
de bens próprios e a participação em outras empresas ou empreendimentos, bem é provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a
como a exploração de atividades pastoris e de silvicultura de cultivo, venda e Cia. e o custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável
corte de eucalipto. 2. Apresentação das Dfs.: As Dfs. foram elaboradas e estão dos ativos é apropriado separadamente de forma sistemática ao longo da sua
sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as vida útil estimada. O valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos
quais incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC ativos são revisados pelo menos ao final de cada exercício. f. Fornecedores:
e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. As Dfs. são apresentadas em Real, Os títulos emitidos por fornecedores estão registrados pelo seu valor nominal,
que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros incorridos. g. Tributos
(R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 09/04/21, a Diretoria da e obrigações sociais: Valores referentes a provisão para pagamento de tribuCia. autorizou a conclusão das Dfs. do exercício findo em 31/12/20. As Dfs. con- tos federais, estaduais e municipais, além de verbas trabalhistas e previdencisolidadas da ZI BLUE S.A. incluem as seguintes Cia.s, classificada para efeito de árias. h. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”):
A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo
consolidação, como segue:
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais
Empresa
Participação
Classificação
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuTrês Morros Participações S.A.
93,25%
Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado correspon- perável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido exde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua cede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o
natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas Dfs. de 2020 e 2019 não foram
reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacio- identificados ajustes a serem contabilizados. i. Declaração de conformidade:
nadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do As Dfs. individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com
ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei
foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e Dos das S.A. e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas
efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 3. Resumo pelo CPC e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as normas
das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB.
Participação
2020
2019
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos 4. Investimentos (Controladora)
93,25%
747.676 672.349
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um mon- Três Morros Participações S.A
tante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mu- Outros investimentos
262
262
dança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender a
747.938 672.611
compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis 5. Imobilizado
Consolidado
para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da rentabiTaxas
Custo Depreciação 2020 2019
lidade pro-rata temporis até a data das Dfs.. São representadas basicamente Terrenos
60.150
- 60.150 60.150
por operações compromissadas e por CDB com garantia de recompra diária Edificações e benfeitorias
5% 21.119
- 21.119 20.773
pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. b. Estoques: Outros
10% e 20% 7.301
(2.439) 4.862 3.871
Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluindo todos os custos de
88.570
(2.439) 86.131 84.794
aquisição, bem como outros custos indiretos. Não estão registrados por quan- 6. Patrimônio liquido: • Capital social: O capital social subscrito e integralizado,
tias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com seu uso ou em 31/12/20, está representado por 379.252.298 ações (378.981.362 em 31/12/19)
venda. c. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se ordinárias. • Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividendo mínibasicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações de dé- mo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, apurado na forbitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. d. Investimentos: Os ma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada pela Assembleia Geral.
investimentos em sociedades controladas são contabilizados pelo método de • Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída mediante apropriação de 5%
equivalência patrimonial. De acordo com esse método, a participação da Cia. do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do capital social, em conformidade
no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das controladas, após a com o artigo de 193 da Lei 6.404/76. Reserva para investimento - Constituída
aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período por até 75% do lucro líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a
ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes expansão das atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas,
de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacio- podendo ter destinação diferente por decisão da Assembleia. Em 2020, foi lançado
nal. As Dfs. das sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período contra a conta de reserva para investimento, um ajuste de exercícios anteriores
de divulgação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as em efeito reflexo à participação acionária que a Cia. possui na SAAB (Saneamento
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. e. Imobiliza- Ambiental Águas do Brasil S.A.), através da controlada indireta Developer S.A. A

Demonstrações dos Resultados - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)
Controladora
Consolidado
Notas
2020
2019
2020
2019
Receita bruta
16.618 13.520 16.618 13.520
Deduções da receita bruta
(561) (151) (561) (151)
Receita operacional líquida
16.057 13.369 16.057 13.369
Custo bruto
(11.206) (8.892) (11.206) (8.892)
4.851 4.477 4.851 4.477
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(3.556) (3.530) (3.891) (3.689)
Resultado financeiro, líquido
9
70
52
159
Resultado de equivalência
patrimonial
(3.d/4) 114.361 110.648 153.233 148.051
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
115.665 111.665 154.245 148.998
Imposto de renda e contribuição social
(1)
Lucro líquido antes da participação
minoritária
115.665 111.665 154.244 148.998
Participação de acionistas não
- (38.579) (37.333)
controladores
Lucro líquido do exercício
115.665 111.665 115.665 111.665
Quantidade de ações (por lotes mil)
379.252 378.981 379.252 378.981
0,30
0,29
0,30
0,29
Lucro líquido por ação - R$
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em MR$)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
115.665 111.665
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o
resultado:
195 (287)
- Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
115.860 111.378
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em MR$)
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido do exercício
115.665 111.665 115.665 111.665
Ajustes para reconciliar o resultado às
disponibilidades:
(114.222)(110.529)(127.681)(128.578)
Depreciação e amortização
139
119
139
119
Resultado de equivalência
patrimonial
(114.361)(110.648)(153.233)(148.051)
Resultado de participações
minoritárias
- 25.413 19.354
Variações nos ativos e passivos
operacionais
1.288 (2.452)
367 (10.581)
Contas a receber de clientes
244
222
244
222
Estoques
(2.229) (2.815) (2.229) (2.815)
Tributos a recuperar
(2)
(60)
21
(45)
Dividendos a receber
(946) (8.152)
Outros créditos
(13)
(33)
(13)
(33)
Depósitos judiciais
(4)
(2)
(9)
Fornecedores
21
(59)
21
(59)
Tributos e obrigações sociais
827
188
832
191
Débitos com partes relacionadas
2.440
109
2.440
109
Outros débitos
(1)
10
Recursos líquidos gerados (aplicados)
nas atividades operacionais
2.731 (1.316) (11.649) (27.494)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos
39.034 53.298 53.146 79.430
Ajuste de exercícios anteriores de
controlada indireta
(12.723)
- (12.723)
Adições ao imobilizado
(1.476)
(163) (1.476)
(163)
Recursos líquidos gerados nas
24.835 53.135 38.947 79.267
atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social
550
441
550
441
Dividendos pagos
(26.000) (55.511) (26.000) (55.511)
Outros resultados abrangentes
195
(287)
195
(287)
Recursos líquidos aplicados nas
atividades de financiamentos
(25.255) (55.357) (25.255) (55.357)
Aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa
2.311 (3.538)
2.043 (3.584)
Demonstração do aumento (redução) no
caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
663
4.201
2.731
6.315
2.974
663
4.774
2.731
No fim do exercício
Aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa
2.311 (3.538)
2.043 (3.584)
diretoria julgou imaterial à reapresentação das Dfs., conforme determina o CPC 23
item 42 b., pois não trariam benefícios para Cia. comparando com o custo de uma
eventual reapresentação, conforme CPC 00. • Ajuste de avaliação patrimonial:
Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-se à variação do valor contábil
dos seus bens substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais. A
administração considera que os valores de mercado refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. • Outros resultados abrangentes - Resultado
equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada em
conjunto referente a passivo atuarial, líquido de impostos, oriundos da SAAB (Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.), através da participação acionária da
controlada indireta Developer S.A.. 7 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos
financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/20 e 2019
por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando
liquidez, rentabilidade e segurança. 8 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os
acontecimentos entre a data base da presente Df. e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais
das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-2

LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 40.352.775/0001-40

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Atendendo às determinações legais estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/20.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
2020
2019
Ativo
Notas
2020
2019 Passivo
Notas
2020
2019 Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo
do exercício
(899) (1.499)
Circulante
Circulante
(595)
163
Caixa e equivalentes de caixa
(3.a)
9
18
Fornecedores
1
1 Variações nos ativos e passivos
Créditos tributários
31
Contas a receber de clientes
(3.b)
52
52
Impostos e contribuições sociais
2
2
Créditos com partes relacionadas
23
(18)
866
Créditos tributários
(3.c)
1
1
Débitos com partes relacionadas
(3.e)
Outros ativos
1
Outros créditos
1
1
869
3
Débitos com partes relacionadas
(619)
150
63
72 Não circulante
(1.494) (1.336)
Não circulante
169
1.654 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Débitos com partes relacionadas
(3.e)
Realizável a longo prazo
169
1.654 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social
1.485 1.335
Créditos com partes relacionadas
(3.e)
341
364 Patrimônio líquido
(6)
1.485 1.335
Depósitos, cauções e retenções
(3.d/4)
21
22
Capital social
12.350
10.865 Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
(9)
(1)
362
386
Ajuste de avaliação patrimonial
2.113
2.113 Redução no caixa e equivalentes de caixa
Investimentos
(5)
3.606
3.606
Prejuízos acumulados
(11.470)
(10.571) Demonstração do redução no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
18
19
3.968
3.992
2.993
2.407
No fim do exercício
9
18
Total do ativo
4.031
4.064 Total do passivo
4.031
4.064
Redução no caixa e equivalentes de caixa
(9)
(1)
Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 2019
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
4 – Depósitos judiciais, cauções e retenções
2020
2019
(Em MR$, exceto o prejuízo por ação)
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Depósitos judiciais – Pis/Cofins
1
2
2020
2019
Ajuste de
20
20
Receita bruta
28
80
Capital avaliação
Prejuízos Patrimônio Cauções e Garantias
21
22
Impostos e contribuições
(3)
(7)
social patrimonial acumulados
líquido
2020
2019
Receita líquida
25
73 Saldos em 01/01/19
9.530
2.113
(9.072)
2.571 5 – Investimentos
3.606
3.606
Custo bruto
(7) Aumento de capital social
1.335
1.335 Propriedades para Investimento
3.606
3.606
Resultado bruto
25
66 Prejuízo do exercício
(1.499)
(1.499)
Receitas (despesas) operacionais
(924)
(1.565) Saldos em 31/12/19
10.865
2.113
(10.571)
2.407 6 – Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social da Cia. em
Gerais e administrativas
(924)
(1.566) Aumento de capital social
1.485
1.485 31/12/20, subscrito e integralizado, é de R$ 12.350 (R$ 10.865 em 31/12/19),
Financeiras, líquidas
1 Prejuízo do exercício
(899)
(899) dividido em 35.553 ações (21.900 em 31/12/19) ordinárias, todas nominatiPrejuízo do exercício
(899)
(1.499) Saldos em 31/12/20
12.350
2.113
(11.470)
2.993 vas e sem valor nominal. b. Ajuste de avaliação patrimonial: Os ajustes de
Quantidade de ações (por lotes mil)
36
22
avaliação patrimonial da Cia. referem-se à variação do valor contábil dos seus
Prejuízo por ação - R$
(24,97)
(68,14) a receber. c. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem- investimentos substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais.
-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações de
Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. d. Depósito judi- A administração considera que os valores de mercado refletem a liquidez e
a construção de imóveis, a execução de obras de engenharia, bem como a ciais, cauções e retenções: A Cia. é parte envolvida em processos, cíveis a capacidade de geração de seus bens. 7 – Instrumentos financeiros: Os
realização de loteamentos e os negócios de incorporação imobiliária. 2 - Apre- e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em
sentação das DFs. As DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas como na judicial. As previsões para as eventuais perdas consideradas prová- 31/12/20 e 2019, por valores compatíveis com os praticados pelo mercado
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disnessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de esposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronuncia- veis decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Admi- tratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política
nistração,
amparadas
na
opinião
de
seus
consultores
legais
com
baixo
risco
mentos emitidos pelo CPC. Em 2020 e 2019, a Cia. não apresentou resultados
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas
abrangentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstra- de perdas, para as quais não há provisão constituída. e. Créditos e Débitos versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com decom
partes
relacionadas:
As
transações
com
partes
relacionadas
são
reação. As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e
rivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para
foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado lizadas em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito,
prazos
de
vencimento
para
essas
transações.
f.
Demais
ativos
e
passivos
de outra forma. Em 09/04/21, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das
risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco
DFs. do exercício findo em 31/12/20. 3 – Resumo das principais práticas (circulante e não circulante): Registrados pelos seus valores de custo ou de da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites
contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicável. g. Avaliação do de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos
como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta valor recuperável de ativos (teste de “Impairment”): A Administração da limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente
liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 8 –
caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base
recursos têm conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando da presente DF. e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos
de curto prazo. b. Contas a receber de clientes: A Cia., no exercício findo tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re- subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis
em 31/12/20, avaliou não haver necessidade de registro da provisão para cré- cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil
ditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando existe líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2020 e 2019 não foram identificados pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contador - Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos ajustes a serem contabilizados.

