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Janela de oportunidade, amplia a área de
atuação para esse tipo de serviço. Por
Agostinho Santos do Couto, página 2

Assim como o cinto de segurança, para
lidar com desobedientes é preciso mexer
no bolso. Por Marcos Espínola, página 2

Poucos advogados prestam atenção
a acórdãos nulos por falta do voto
divergente. Por Mônica Gusmão, página 4

América pode
liberar reservas
para aumentar
crescimento
Análise publicada na semana
passada pelo time de economistas
da Euler Hermes aponta que os
países latino-americanos podem
incorrer em um custo oportunidade de até 0,7% do PIB deste
ano se continuarem mantendo o
excedente das reservas cambiais
(8,8% do PIB) em títulos do Tesouro americano.
A economista Patrícia Romero
aponta que “os Bancos Centrais
que detêm tais reservas em títulos do Tesouro dos EUA de baixo rendimento podem não estar
empregando-as da maneira mais
eficiente: “Estimamos que o custo oportunidade de não usar essas
reservas para investimentos mais
produtivos foi de, em média, 0,4%
do PIB a cada ano nos últimos 15
anos, e pode subir para 0,7% do
PIB ou US$ 34 bilhões em 2021”,
explica.
De acordo com a economista,
redirecionar as reservas excedentes para investimentos produtivos de longo prazo ajudaria a
América Latina a preencher sua
lacuna de infraestrutura, aumentar a produtividade e, assim, melhorar o ambiente de negócios,
criando mais oportunidades para
as empresas.
Essas reservas são usadas como
proteção contra a volatilidade e os
ataques especulativos, e têm sido a
maneira da América Latina se precaver das desvantagens da liberalização financeira. Como resultado,
toda região tornou-se menos vulnerável as crises financeiras que
ocorreram entre os anos 1970 e
1990 (com exceção de Venezuela,
Argentina e Equador).
De acordo com o estudo, na
pior das hipóteses, um grande
choque nas necessidades de financiamento ainda deixaria as reservas em torno de US$ 183 bilhões
ou 3,8% do PIB deste ano.
A maior parte das reservas está
no Brasil, México e Peru. Patrícia
Romero afirma que em caso de
choque ou parada repentina, as reservas cambiais no Chile, Bolívia e
Argentina não cobririam todas as
necessidades de financiamento, e
o Uruguai ficaria no limite.
“México, Brasil e Peru, em particular, têm potencial para fundos
de desenvolvimento. Com menos
vulnerabilidades, estruturas macroeconômicas mais estabelecidas
e uma necessidade urgente de reiniciar a economia, agora pode ser
o momento certo para os países
latino-americanos redirecionarem
parte de suas reservas para projetos mais arriscados”, afirma.

Deduções fiscais suspeitas fazem
Rio perder R$ 10 bi em royalties
ANP não fiscaliza empresas desde 2014

D

eduções fiscais suspeitas podem ter levado o
Estado do Rio de Janeiro a perder em torno de R$
10 bilhões nos últimos dez anos
em arrecadação de participações
especiais. O dado foi apresentado pelo secretário de estado
de Fazenda (Sefaz), Guilherme
Mercês, durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Assembleia Legislativa
(Alerj) que investiga a queda na
arrecadação do estado de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que deveria fiscalizar as concessionárias, não abriu
nenhuma fiscalização para dedução de despesas desde 2014,
afirmou Mercês, que reforçou a
necessidade de que a pasta seja
autônoma e possa fiscalizar os
repasses. “Nos últimos 9 meses,
nós conseguimos abrir 10 fiscalizações junto às concessionárias”, assinalou.
Segundo o secretário, é fundamental o acesso às informações
das deduções feitas pelas concessionárias de forma detalhada
e transparente. “Nós queremos
saber os custos por campo nos últimos 10 anos. A ANP não exigia
dados importantes, o que permitia
que a concessionária apresentasse
dados por blocos e não por campo. Isso gera uma perda significativa das participações especiais e
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Falta de fiscalização deixa deputados da Alerj indignados

pode ter representado uma perda
de R$ 9,8 bilhões nos últimos 10
anos”, destacou o secretário.
O objetivo do encontro foi cobrar a execução do convênio determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) entre a Sefaz e
a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), para a fiscalização da arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e
gás no estado. O assessor da diretoria da ANP, Rubens Cerqueira,
se limitou a colocar a instituição à

disposição para uma atuação fiscalizatória conjunta.
O deputado Alexandre Freitas
(Novo) enfatizou que, apesar da
necessidade de conciliação, o desinteresse da ANP na fiscalização
dos repasses feitos pelas concessionárias é condenável. “Eu fico
indignado com o fato de que o
ente responsável pela fiscalização
tenha demonstrado tanto desinteresse nos últimos anos. A queda
na arrecadação gera impactos diretos na saúde fiscal do nosso estado”, lamentou. Página 3

Governo destinará R$ 15 bilhões
para financiar BEm e Pronampe

O

governo pretende destinar até R$ 15 bilhões
para ajudar micro e pequenas empresas afetadas pela retomada da pandemia de covid-19,
anunciou o Ministério da Economia. A pasta aguarda a aprovação
de projeto que flexibiliza a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2021, que deveria ser votado
ainda nesta segunda-feira.
Dos R$ 15 bilhões, R$ 10 bilhões iriam para o Benefício
Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda (BEm), que
complementa a renda de empregados de empresas que reduzem
jornadas ou suspendem contratos

de trabalho em função da pandemia. Os R$ 5 bilhões restantes
iriam para o Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que financia pequenos
negócios com juros baixos e regras simplificadas.
O projeto que altera a LDO
de 2021 retira um dispositivo que
obrigaria o governo a compensar
os dois programas temporários
com corte de despesas em outras
áreas ou com aumento de tributos
e de outras fontes de receita.
O deputado Efraim Filho
(DEM-PB) apresentou, na sessão
do Congresso Nacional, parecer

sobre o Projeto de Lei 2/21, que
faz mudanças na LDO em vigor
para permitir, em 2021, a abertura
de crédito extraordinário destinado a programas emergenciais para
redução de salário e jornada na
iniciativa privada e apoio a micro
e pequenas empresas.
As medidas de ajuda aos negócios de menor porte têm sido uma
das reivindicações dos setores mais
atingidos pela segunda onda da
pandemia de covid-19. Segundo
pesquisa da Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes (Abrasel),
91% das empresas do segmento
não conseguiram pagar integralmente as folhas salariais em abril.

JP Morgan
financia liga
dissidente
na Europa
A criação da Superliga Europeia
por 12 grandes times europeus
será financiada pelo JP Morgan
Chase. O banco norte-americano vai entrar com € 3,250 bilhões
(cerca de R$ 21,7 bilhões) para
tirar o projeto do papel. A instituição tem a garantia dos bilhões
que serão negociados com as redes de televisão.
Cada um dos 12 clubes de futebol vai receber um “bônus de
boas-vindas” entre € 200 milhões
a € 300 milhões do JP Morgan
Chase.
O presidente da Uefa, entidade
que organiza o futebol eruopeu,
Aleksander Ceferin, reiterou nesta segunda-feira que os clubes e
jogadores envolvidos na proposta
podem ser banidos “o mais rápido
possível” de todas as competições
europeias e da Copa do Mundo.
A Superliga teria um modelo inspirado na NBA (basquete) e NFL
(futebol americano), em que os 12
fundadores, mais 3 que ainda se
juntarão ao grupo, sempre participariam. Outros cinco clubes seriam convidados anualmente.
Os fundadores são: Liverpool,
Manchester City, Manchester
United, Arsenal, Chelsea e Tottenham Hotspur (Inglaterra); Atlético Madrid, Barcelona e Real
Madrid (Espanha); Milan, Internazionale e Juventus (Itália). Espera-se que os outros três membros
permanentes sejam anunciados
nas próximas semanas. Bayern de
Munique, Borussia Dortmund e
Paris Saint-Germain teriam sido
abordados, mas descartaram em
um primeiro momento.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5479
R$ 5,7130
R$ 6,6786
R$ 0,8519
R$ 315,50

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (mar.)
SP (mar.)
Selic
Hot Money

0,52%
0,67%
2,75%
0,64% a.m.
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A nova Lei de Licitações e a consultoria
Por Agostinho
Santos do Couto

E

m 1º de abril de
2021, foi sancionada a Lei 14.133,
que passou a disciplinar, em
termos gerais, as licitações
e contratos administrativos
na esfera pública, abrangendo a administração pública
direta, autárquica e fundacional da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
Essa sanção ocorre depois de longa tramitação,
iniciada em 1995 e acelerada em 2020, por meio do
Projeto de Lei 4.253/2020
da Câmara dos Deputados.
Este novo diploma legal
substitui as Leis 8.666/93
(Licitações e Contratos Administrativos), 10.520/02
(Pregão) e 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contratações – RDC), esta última parcialmente.
Vale ressaltar que essa legislação substituída só será
efetivamente revogada dois
anos depois da data da publicação da Lei 14.133/21,
com exceção dos artigos 89
a 108 da Lei 8.666/93, já
revogados, que se referiam
a crimes, penas, processo
e procedimentos judiciais,
cujos tópicos passaram a
ser tratados nos Códigos
Penal e de Processo Civil.
O propósito deste artigo não é o de esmiuçar o
novel marco legal, mas de
estabelecer de que maneira
suas disposições podem vir
a influenciar a contratação
de consultorias, sejam empresas ou consultores independentes, pelos órgãos públicos, a partir da citação de
alguns de seus artigos.
Nos termos do Art. 1º,
§1º, não são abrangidas pela

Lei 14.133/21 “as empresas
públicas, as sociedades de
economia mista e as suas
subsidiárias, regidas pela Lei
13.303, de 30 de junho de
2016” (Lei das Estatais), ressalvado o disposto no Art.
178 da nova lei, que trata dos
crimes em licitações e contratos administrativos.
Além disso, o §2º do
mesmo artigo estabelece
que as “contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas
no exterior obedecerão às
peculiaridades locais e aos
princípios básicos estabelecidos nesta Lei, na forma de
regulamentação específica a
ser editada por ministro de
Estado”.
São duas exceções relevantes, em especial a do §1º,
tendo em vista a capacidade econômica das empresas
estatais e sua forte vinculação com o setor privado, o
que apresenta um grande
potencial para o mercado
da consultoria.
Em seu Art. 6º, inciso
XLII, a lei apresenta uma
novidade no âmbito das
modalidades de licitação: o
Diálogo Competitivo, por
meio do qual “a Administração Pública realiza diálogos
com licitantes previamente
selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma
ou mais alternativas capazes
de atender às suas necessidades, devendo os licitantes
apresentar proposta final
após o encerramento dos
diálogos”. O Art. 32 estabelece as condições do objeto
da contratação e os aspectos a serem considerados
para a contratação por meio
do dialogo competitivo.
É relevante citar essas
condições: inovação tecno-

lógica ou técnica; impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade
satisfeita sem a adaptação
de soluções disponíveis no
mercado; e impossibilidade
de as especificações técnicas
serem definidas com precisão suficiente pela Administração. Embora não seja
adequado, em meu entendimento, conforme relatado
adiante neste artigo, nada
impede que um órgão público adote essa modalidade
de licitação para buscar uma
solução de consultoria.
Um aspecto que se sobressai na nova lei de licitações
e contratos administrativos
é a referência à governança
do processo, com citações
expressas a programas de
integridade para licitantes
(contratações de grande vulto – arts. 6º, inciso XXII,
e 25, §4º), gestão de riscos
(Art. 103) e controle interno, inclusive sendo explicitadas as linhas de defesa
(Art. 169). As empresas de
consultoria, principalmente,
devem estar preparadas para
atender a esses requisitos, no
que couber.
Nos arts. 72, 74 e 75, é
abordada a contratação direta, sem licitação, abrangendo tanto a inexigibilidade quanto a dispensa de
licitação, o que já era possível na legislação anterior.
Ocorre que, no caso da
inexigibilidade, especificamente no inciso III do Art.
74, que se refere à contratação de “serviços técnicos
especializados de natureza
predominantemente intelectual com profissionais ou
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação”,
onde a alínea “c” inclui as

assessorias ou consultorias
técnicas, foi suprimida, em
relação à Lei 8.666/93, a
exigência da demonstração da natureza singular do
serviço a ser prestado, que
gerava muitas dúvidas conceituais para os administradores e licitantes.
Conforme Tatiana Camarão e Maria Fernanda
Pires (novaleilicitacao.com.
br/2021/04/07/a-inexigibilidade-de-licitacao-para-a-contratacao-de-servicos-juridicos-a-luz-da-nova-lei-de-licitacoes),
essa
supressão teve o “firme propósito de deixar claro que o
serviço não precisa ser único, tampouco complexo ou
exclusivo, mas, sim, que ele
demanda do seu executor
conhecimento, habilidade e
aptidão específica, adequada e, de plano, comprovável”, o que, de resto, deve
ser o desiderato de todo
profissional de consultoria,
em seu campo de atuação.
Não obstante, fica bastante difícil estabelecer uma
relação de competitividade,
inerente ao processo licitatório, quando se avaliam
serviços técnicos especializados e intelectuais, como
é o caso das atividades de
consultoria; é nesse aspecto
que julgo inadequado a utilização do diálogo competitivo para a contratação de
serviços de consultoria.
No Art. 75, que trata da
dispensa de licitação, houve
um substancial reajuste no
valor limite abaixo do qual
a licitação é dispensável,
que passou de R$ 8.000,00
para R$ 50.000,00. Esse valor não era alterado desde
1998 mas, conforme o Art.
182, passará a ser reajustado
anualmente. Cabe comentar
que a contratação direta,

seja por dispensa ou inexigibilidade, não prescinde de
um processo formal e fundamentado, que justifique a
escolha do contratado.
Ainda no Art. 75, inciso
XV, foi bastante ampliado
o escopo de contratação,
por dispensa, “de instituição brasileira que tenha
por finalidade estatutária
apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa,
extensão, desenvolvimento institucional, científico
e tecnológico e estímulo à
inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades”.
Vale comparar com o
texto de natureza similar
constante da Lei 8.666/93,
no Art. 24, inciso XIII: “Na
contratação de instituição
brasileira incumbida regimental ou estatutariamente
da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional”. Convém depreender que as empresas
que atuam no mercado de
consultoria administrativa,
por exemplo, deveriam, por
default, ter o apoio ao desenvolvimento institucional
de seus potenciais clientes
como um dos serviços previstos em seus estatutos. É
pertinente, inclusive, sugerir
mudanças estatutárias para
que o objeto social seja adequado a todos os preceitos
da Lei 14.133/2021.
No mundo ainda afligido
pela pandemia de Covid-19
– e à vista das perspectivas
pós-pandemia – torna-se
imperativo às empresas e
profissionais de consultoria diversificar suas áreas de
atuação, com foco no atendimento a órgãos públicos,
que estão sendo e serão
(por um tempo razoável) os
propulsores da economia,

até que o setor privado se
recupere das perdas sofridas desde o início de 2020.
Haverá uma demanda
por soluções de governança, sustentabilidade, eficácia, produtividade e redução
de custos, sob uma visão externa, a fim de permitir que
o setor público faça mais
com menos, em função da
queda na arrecadação de
tributos. É nessa hora que
a consultoria se deve fazer
presente,
demonstrando
sua capacidade de orientar
o contratante naquilo que
se fizer necessário, também
com o espírito de melhorar
os serviços públicos e bem
atender os cidadãos que deles dependem.
A nova lei de licitações
e contratos administrativos
oferece uma janela de oportunidade para consultores,
ao ser ampliada a área de
atuação para esse tipo de
serviço, notadamente com
a redação dos arts. 74, III,
e 75, XV. A atuação da consultoria junto ao serviço público é sinérgica, à medida
que o que se faz para aprimorar a atuação dos órgãos
públicos se reflete em benefícios para toda a sociedade.
Finalmente, não se deve
olvidar que o networking obtido nesse setor é fundamental para a consultoria, seja por
participar formalmente de
um cadastro nacional de fornecedores, por meio do Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), criado pela
nova lei (Art. 174), ou por ser
referenciado, informalmente,
em função de uma bem sucedida atuação em algum órgão
da administração pública.

Estamos em estado de
guerra. E olha que sinalizamos isso há anos, porém com
o foco na segurança pública.
Mas, o que já era ruim ficou
ainda pior com a pandemia
e o colapso na área da saúde
em todo o país.
Neste contexto, é preciso
que as autoridades apertem
ainda mais a fiscalização e punição para quem desobedeça
ao isolamento social. Justamente num momento no
qual o número de casos está
numa crescente, a baixa adesão ao distanciamento não só
preocupa como colabora para

a propagação do vírus.
Governadores e prefeitos,
que estão vivenciando de
perto o dilema de cada localidade, não aguentam mais
fazer apelos. Com medidas
restritivas tentam respeitar
o fator econômico, buscando preservar minimamente
comerciantes e empresários
e evitar que a economia pare. No entanto, não adianta
tal esforço se por outro lado
muita gente, em sua maioria
jovens, burlar as regras, se
aglomerando em bares, ruas e festas clandestinas. Não
por acaso, nesta nova onda

o número de casos de jovens
infectados e em estados graves nas UTIs tem aumentado significativamente.
Não há outro caminho
a não ser o Legislativo elaborar leis mais duras para o
cidadão que for pego sem
máscara ou aglomerado.
Por exemplo, o não pagamento da multa deveria ser
punido com a suspensão
do auxílio emergencial, do
Bolsa Família e qualquer
outro benefício e/ou pensão, além do impedimento
de fazer concurso público
ou nomeação. E, em caso

de recorrência, colocar o
cidadão na dívida ativa. Só
assim, talvez, haja uma redução efetiva, fazendo com
que essas pessoas destemidas não se contaminem e
levem o vírus para casa.
Assim como o cinto de
segurança, regra que só deu
certo quando se mexeu diretamente no bolso do cidadão,
engrossar a punição poder
ser um caminho para lidar
com tantos desobedientes.

Agostinho Santos do Couto é consultor
em compliance, defesa e orçamento
público.

Pandemia e punição
Por Marcos
Espínola
amais podíamos imaginar que há um ano
seríamos atingidos por
uma pandemia dessa gravidade, abrangência e longa
duração. Nem o maior dos
pessimistas poderia vislumbrar tal cenário que abalou
o planeta, causando muita
dor e mortes.
Infelizmente,
passado
todo esse tempo, o Brasil
representa hoje uma ameaça para o resto do mundo.
Quem diz isso são os es-

J

pecialistas e as autoridades
no assunto, pois com dimensão continental e uma
gestão pífia da pandemia e
vacinação, as variantes do
vírus tendem a se propagar
e a estimativa é de atingirmos em breve cerca de 4
mil mortes por dia.
Tudo isso sem falar na insistência de muitos em desrespeitar as regras básicas de
distanciamento social e uso
de máscaras. Uma falta de
educação e consciência que,
lamentavelmente, é a marca
de boa parcela da população
que insiste em se aglomerar.
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Governo quer reduzir
indústria naval a
desmonte de ferro-velho

S

empre que chamada, a indústria naval atendeu às
necessidades do país. Porém, ao longo da história, a
falta de uma política de Estado levou a uma sucessão de
altos e baixos. Foi assim no final do Império, no início da
República, com Juscelino, na ditadura de 64. Mais recentemente, com Lula e Dilma, a construção naval viveu momento de glória, com mais de 80 mil empregados diretos,
parcerias internacionais, instalação no Brasil de centros
de tecnologia e desenvolvimento de uma ampla cadeia
de fornecimento de peças e serviços. Com a derrubada
de Dilma, quase tudo foi desmontado, abrindo mão dos
postos de trabalho e da geração de valor interno por um
misto de ideologia e intere$$e$ em trazer produtos do
exterior.
O Rio de Janeiro foi particularmente afetado, pois é no
estado que se concentra boa parte da produção nacional,
apesar da expansão que houve para outros locais durante o
período do PT no Governo Federal. Por isso, chama atenção que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
governo fluminense dê ênfase ao descomissionamento de
plataformas no estado. O processo ocorre quando as plataformas alcançam o fim de sua vida útil e precisam encerrar as
atividades. Segundo afirmou a Secretaria semana passada, em
audiência na Comissão Especial da Indústria Naval e de Offshore e Petróleo da Assembleia Legislativa (Alerj), a iniciativa
pode estimular a revitalização da indústria naval fluminense.
O relator da Comissão, deputado Felipe Peixoto (PSD),
acredita que o mais importante é avaliar a plena utilização e a
inovação do parque industrial naval. “É inadmissível perdemos o potencial que o nosso estado tem nesse setor. Temos
que aproveitar nossa estrutura, mas é importante investir em
inovação e em quais tecnologias nós podemos trazer para o
estado. Senão, vamos ficar com embarcação velha, desmobilizando só para virar matéria-prima”, criticou o parlamentar.
Estudos apontam para a possibilidade de aumento na
industrialização, a médio prazo, principalmente com investimentos na cadeia produtiva do gás. Para o diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, Mauro Osório, o desenvolvimento
econômico do setor no estado depende da ampliação e da
diversificação da estrutura produtiva.

Além da pandemia
A D.A Gastronomia, com 20 anos no mercado de
eventos, teve que se reinventar na pandemia, oferecendo
serviços de delivery. Lançou ainda o canal Gastromonix
no YouTube. Agora, para marcar as 2 décadas, apresenta
ao público seu novo site.

Dezesperu
O ataque feito por radicais da Secretaria da Cultura contra
servidores “esquerdistas” comprova: 1) a necessidade da
estabilidade contra perseguições e 2) o motivo de os conservadores não progredirem na carreira; num dossiê, acusam os
esquerdistas de “açãos (sic) contra o governo”

Rápidas
O ex-presidente Michel Temer é o convidado para expor sobre perspectivas políticas para Brasil em webinário
do PNBE, nesta quinta (pnbe.org.br) *** O Cinema da
Fundação lança, nesta terça-feira, sessões online gratuitas
no seu portal (cinemadafundacao.com.br). Semanalmente,
a Fundaj divulgará uma nova grade de filmes.

Sefaz-RJ apresentou estimativa em audiência da CPI da Alerj

O

Estado do Rio
de Janeiro pode ter perdido,
nos últimos dez anos, R$
9,8 bilhões em receitas de
Royalties e Participações
Especiais (PE), segundo
estimativa preliminar da
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ). O dado foi divulgado nesta segunda-feira pelo
titular da pasta, Guilherme
Mercês, durante a segunda
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
instaurada pela Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) com
o objetivo de investigar a
queda na arrecadação de
receitas compensatórias da
exploração de petróleo e
gás no estado.
Os cálculos foram estimados com base nos resultados
das fiscalizações de ICMS da
Receita Estadual, ou seja, o
volume de autos de infração
e denúncias espontâneas em
relação ao volume total de
ICMS arrecadado. Os cálculos definitivos só poderão ser
concluídos após as concessionárias disponibilizarem à
Sefaz-RJ todos os documentos e informações sobre as
deduções de custos nos últimos dez anos.

]Com base em duas ações
diretas de inconstitucionalidade (4.606 e 6.233, respectivamente de maio de
2019 e março de 2020), que
reforçaram a competência
dos estados para realizar
esse tipo de fiscalização, o
Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF-2) determinou, em julho do ano
passado, que a Petrobras
forneça à Fazenda todos
os documentos e demais
informações a respeito das
deduções (custos) feitas
sobre Royalties e Participações Especiais na última
década.
Uma ação judicial impetrada pela Sefaz-RJ reivindica a apuração dos custos
desse período, especialmente
gastos exploratórios, em cada campo. A declaração das
concessionárias sempre foi
feita de forma agregada, por
blocos, dificultando a análise.
Os dados são fornecidos pelas empresas que exploram a
produção de petróleo e gás
natural, em caráter sigiloso,
à Agência Nacional do Petróleo (ANP), que não dispõe de estrutura para fazer a
fiscalização adequada dessa
contabilidade.
“Enquanto o cálculo de
tributos como o ICMS é

rastreado através das notas fiscais, o da Participação Especial é baseado na
contabilidade,
registrada
em sistemas próprios das
empresas. Sem essas informações, é impossível para a
Receita Estadual auditar as
deduções aplicadas na apuração da receita líquida de
produção”, afirmou o secretário Guilherme Mercês.
A partir da sentença do
TRF-2, a Sefaz-RJ deu início a negociações amigáveis
para a obtenção dos dados
necessários para calcular as
deduções. A despeito disso,
em julho de 2020, a Auditoria Fiscal Especializada
de Receitas Não Tributárias
(AFE-15) iniciou as primeiras ações fiscais. Desde 2017,
foram iniciadas 43 ações fiscais sobre receitas não tributárias, tendo sido iniciadas 23
com a efetivação da auditoria
especializada de receitas não
tributárias.
De acordo com a Fazenda Estadual, outro ponto
importante na discussão de
receitas de Participações Especiais é a divisão de campos
de produção de petróleo e
gás de grande porte em campos menores. Isso porque a
PE é uma compensação devida por campos com gran-

de produção, com alíquotas
progressivas: quanto maior a
produção do campo, maior a
alíquota e a receita de PE. É
o caso dos campos de Tupi
(dividido em Tupi & Cernambi) e Tartaruga Verde
(transformado em Tartaruga
Verde & Tartaruga Mestiça),
cujos valores de participações especiais têm sido depositados na Secretaria do
Tesouro Nacional (STN). Já
são R$ 1,2 bilhão que o RJ
já deixou de arrecadar, mais
R$ 400 milhões por ano,
enquanto ANP e Petrobras
disputam na Justiça se esses
campos podem ou não ser
divididos.
Ao final da apresentação, o secretário Guilherme
Mercês mostrou um plano
de trabalho com ações relacionadas ao tema, entre
as quais a criação de um
marco legal do setor, determinando que as obrigações
acessórias deverão ser cumpridas por campo, por filial
e por empresa; o reforço da
equipe da AFE-15 e uma
parceria com a Procuradoria Geral do Estado para a
criação de um grupo de trabalho permanente sobre o
assunto dentro do Comitê
Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).

TCU relata abuso de poder Portugal vai usar R$ 19,94
bi para recuperar economia
no combate a Covid-19
Relatório do Tribunal de
Contas da União (TCU),
concluído em abril, mostra
que o governo alterou documentos para se eximir da
responsabilidade de liderar as
ações ao ponto de não monitorar o fornecimento de
remédios de intubação em
postos de saúde.
Para se referir à atuação
do Ministério da Saúde no
combate à pandemia da
Covid-19 no Brasil, o tribunal utiliza termos como
abuso de poder, ineficácia
e omissão. De acordo com

relatório do tribunal concluído em abril, o governo
alterou documentos para se
eximir da responsabilidade
de liderar as ações ao ponto
de não monitorar o fornecimento de remédios de intubação em postos de saúde.
A análise do relatório do
TCU será uma das prioridades da CPI da Covid, instalada no Senado na última
terça-feira (13). As primeiras
sessões devem convocar os
ex-ministros Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Fernando Azevedo.

BOA VIAGEM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.808.292/0001-99 - NIRE 33.3.0032471-2
Ata da AGE em 06/04/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 06/04/21, às 9h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2.
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia.,
conforme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.
3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante
o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade
do capital social da Cia. 4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa;
Secretária: Verena Sanchez Bohrer. 5. Ordem do Dia: Deliberar acerca do
aumento do capital social da Cia. 6. Deliberação tomada por Unanimidade:
Foi aprovado o aumento de capital da Cia. no valor total de R$20.886.413,53,
mediante a emissão de 20.886.413 novas ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal, em tudo iguais às ações ordinárias de emissão da Cia.
atualmente existentes, pelo preço de emissão de R$1,00 para cada ação,
fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., dos quais R$0,01 por
ação serão atribuídos à conta de capital social e R$ 0,99 serão destinados
à conta de reserva de capital nos termos do Art. 14, § único da Lei das
S.A., juntamente com o excedente do valor total do aumento de capital
de R$ 0,53, por não perfazer o valor de uma ação emitida pela Cia. nesta
data. O aumento de capital ora aprovado é integralmente subscrito e será
integralizado pela única acionista da Cia., Alto da Boa Vista Participações
S.A., S.A., com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, CNPJ
23.800.321/0001-76, neste ato representado nos termos de seu estatuto
social, nos termos do boletim de subscrição que integra a presente ata como
Anexo I. Como resultado da deliberação ora aprovada, o capital social da
Cia., atualmente de R$114.808.281,00, passa para R$115.017.145,13.
Em consequência do referido aumento do capital social da Cia., o caput
do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova
redação: “Art. 5º. O capital social subscrito e integralizado da Cia. é de
R$115.017.145,13, dividido em 135.694.694 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal.” Com exceção da alteração do caput do Art. 5º, ora
aprovada, todos os demais Artigos do Estatuto Social da Cia. permanecem
inalterados, e são neste ato ratificados pelo acionista da Cia., sendo que
o texto consolidado do Estatuto Social da Cia. será arquivado na sede da
Cia. O acionista também autoriza expressamente a administração da Cia.
a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do aumento
de capital ora aprovado, incluindo, sem limitação, àquelas relacionadas à
anotação das novas ações ora emitidas nos livros e registros aplicáveis. 7.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma
de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da
Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e
pelos membros da mesa. RJ, 06/04/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa
- Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Acionista presente:
Alto da Boa Vista Participações S.A. - Por: Rodrigo Brandão Feitosa e
Verena Sanchez Bohrer - Cargo: Diretores. Jucerja em 16/04/21 sob o nº
4050367. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

O governo português
anunciou na sexta-feira
um Plano de Recuperação
e Resiliência com 16,64
bilhões de euros (US$
19,94 bilhões) de fundos da União Europeia
para reativar a economia
após a crise da Covid-19.
O governo vai injetar diretamente 5,1 bilhões de
euros em empresas, disse
o primeiro-ministro Antonio Costa em comunicado
após apresentar o plano ao

presidente Marcelo Rebelo
de Sousa.
Municípios, instituições
de economia social e solidária, centros de pesquisa
e instituições de ensino superior também serão contemplados. O plano, com
um prazo de execução de
três anos, prevê também
subsídios para aquisição
de habitação popular e intervenção social nas zonas
mais desfavorecidas, afirmou.

ALTO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.800.321/0001-76 - NIRE 33.3.0031917-4
Ata da AGE realizada em 06/04/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 06/04/21,
às 8h, na sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1804, Centro/
RJ. 2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas
da Cia. 3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia
consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista representando a
totalidade do capital social da Cia. 4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão
Feitosa. Secretária: Verena Sanchez Bohrer. 5. Ordem do Dia: Deliberar
acerca do aumento do capital social da Cia. 6. Deliberação tomada por
Unanimidade: Foi aprovado o aumento de capital da Cia. no valor total
de R$20.886.413,53, mediante a emissão de 20.886.413 novas ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo iguais às ações
ordinárias de emissão da Cia. atualmente existentes, pelo preço de emissão
de R$1,00 para cada ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das
S.A., dos quais R$0,01 por ação serão atribuídos à conta de capital social
e R$ 0,99 serão destinados à conta de reserva de capital nos termos do
Art. 14, § único da Lei das S.A., juntamente com o excedente do valor
total do aumento de capital de R$ 0,53, por não perfazer o valor de uma
ação emitida pela Cia. nesta data. O aumento de capital ora aprovado é
integralmente subscrito e será integralizado pelo único acionista da Cia.,
Brazil Fitness Investors – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento em
participações CNPJ/ME nº 29.323.865/0001-70, neste ato representado
por sua administradora, BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na
Rua Iguatemi, nº 151/19º, Itaim Bibi/SP, CNPJ/ME nº 23.025.053/000162, nos termos do boletim de subscrição que integra a presente ata como
Anexo I. Como resultado da deliberação ora aprovada, o capital social da
Cia., atualmente de R$115.255.085,00, passa para R$115.463.949,13.
Em consequência do referido aumento do capital social da Cia., o caput
do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova
redação: “Art. 5º. O capital social subscrito e integralizado da Cia. é de
R$115.463.949,13, dividido em 136.141.498 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal.” Com exceção da alteração do caput do Art. 5º, ora
aprovada, todos os demais Artigos do Estatuto Social da Cia. permanecem
inalterados, e são neste ato ratificados pelo acionista da Cia., sendo que
o texto consolidado do Estatuto Social da Cia. será arquivado na sede da
Cia.. O acionista também autoriza expressamente a administração da Cia.
a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do aumento
de capital ora aprovado, incluindo, sem limitação, àquelas relacionadas à
anotação das novas ações ora emitidas nos livros e registros aplicáveis. 7.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma
de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1° da
Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e
pelos membros da mesa. RJ, 6/04/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja em 15/04/2021
sob o nº 4049481. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

4 Negócios & Empresas

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial
monik@predianet.com.br

‘Acompanho o relator’

Q

Quem tem alguma vivência nos tribunais sabe
como a coisa funciona. O relator prepara o
voto – na verdade, na maioria dos casos algum
assessor prepara o voto que o relator vai ler em
sessão como se tivesse sido escrito por ele – e os demais
membros do colegiado, quando não estão ocupados com
outras coisas, simplesmente fingem que participam do
julgamento e, após a leitura do voto, “acompanham o
relator”.
As divergências pontuais ou totais do entendimento do
relator não são nem mesmo registradas na ata do julgamento que prevalece. As certidões de julgamento apenas
registram que a questão foi decidida assim ou assado, “por
maioria”, “vencido o juiz fulano de tal nisto ou naquilo”.
Essa maneira de construção do acórdão, embora comum, é completamente atécnica. Desde 2015, o Código
de Processo Civil exige que o voto divergente conste do
acórdão prevalente como parte integrante dele, e a falta de
juntada torna a decisão nula. Poucos advogados prestam
atenção a isso, e os acórdãos nulos por falta de juntada do
voto divergente continuam passando em julgado e sendo
publicados nos repertórios de jurisprudência sem nenhuma preocupação adicional.
Basicamente, há dois tipos de votos divergentes. Num,
o juiz divergente simplesmente demonstra a sua insatisfação com a decisão que está em via de prevalecer, mas
não vai além disso. Esse tipo de divergência tem pouca
utilidade prática porque o juiz que diverge na verdade não
diverge, mas apenas registra o seu entendimento.
Noutro, o divergente efetivamente reúne argumentos
com os quais procura demonstrar que, além de não concordar com a decisão que está prevalecendo, tem seguros
fundamentos para demonstrar que a razão de decidir do
relator não é a que melhor se amolda ao caso.
Recentemente, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que o Tribunal Regional do Trabalho da
9ª Região (PR) juntasse o voto vencido no julgamento de
um recurso ordinário apresentado por um vendedor num
processo contra a União Química Farmacêutica Nacional
S/A. Segundo o colegiado, são nulos todos os atos realizados a partir da publicação do acórdão. É que, no recurso,
o empregado discutia vínculo de emprego com a indústria
farmacêutica e houve divergência quanto ao pedido, mas o
voto divergente, que o favorecia, não foi juntado.
Os arts. 929 a 946 do CPC/2015 determinam o procedimento a ser observado no julgamento dos processos
nos tribunais, dentre eles a necessidade de que o voto
vencido componha o acórdão vencedor. A necessidade de
que o voto vencido também integre a decisão prevalente é
um desdobramento do “princípio da colegialidade”.
No aspecto prático, a juntada do voto divergente será
útil para a parte subsidiar um possível prequestionamento
para um eventual recurso de revista. Além disso, os doutrinadores ensinam que a juntada do voto vencido permite
à comunidade jurídica conhecer os argumentos contrários
à decisão prevalente. Teria, assim, uma função política.
Há quem sustente que a nulidade da decisão por falta
de juntada do voto divergente não é automática. A parte
teria de demonstrar a ocorrência de algum prejuízo. O §3°
do art,941 do CPC, contudo, não faz tal exigência. Não se
trata de mera irregularidade que se possa suplantar com
esse argumento. A nulidade é pleno jure, e isso está até
mesmo no art.168, III do Regimento Interno do TST.
Se posso dar um conselho a todos os advogados, exijam
que o voto vencido conste dos autos como parte integrante do acórdão vencedor. Se possível, exijam isso já na própria sessão de julgamento onde fizeram a sustentação oral.
Se deixaram passar esse momento, atravessem petição o
momento imediatamente seguinte. Por fim, se o acórdão
foi publicado sem esse cuidado, interponham recurso de
embargos de declaração.

DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS DISCO S/A
CNPJ/MF nº 33.279.993/0001-31
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Diretoria da Distribuidora de Comestíveis Disco S/A, sociedade por
ações, com sede na Avenida Luis Carlos Prestes, nº 410, sala 224, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.775-055, inscrita no CNPJ sob o nº
33.279.993/0001-31, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o nº 33.3.0008092-9 (a “Companhia”), vem,
pela presente, convocar todos os acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se, em segunda e última
convocação, no dia 07 de maio de 2021, às 10:30 horas, havendo quórum para
tanto, Avenida Luis Carlos Prestes, 410/224 – Barra da Tijuca - RJ, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) venda de imóveis da empresa em
Volta Redonda, RJ e (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia. Caso algum dos acionistas não possa estar presente, o mesmo poderá ser representado por outro acionista, administrador da Companhia ou advogado, através
de procuração específica com vigência de até 1 (um) ano, devendo apresentar
o respectivo instrumento de mandato ao Presidente da Mesa antes do início
da Assembleia, devendo (i) votar em nome do acionista ou (ii) apresentar as
decisões e votos do referido acionista através de carta assinada. Em ambos
os casos, tal acionista será considerado presente na Assembleia. Quaisquer
correspondências, questionamentos e/ou solicitações à administração da
Companhia deverão ser encaminhadas por meio do endereço: ac.torre@ppc.
com.br. Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021. Allan Camargo da Torre - Diretor
Presidente, Aida da Conceição Fernandes - Diretora Vice-Presidente.

Terça-feira, 20 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Anatel: número de acessos móveis
fecha 2020 com 234 milhões

R

elatório da Agência Nacional de
Telecomunicações
(Anatel) informa que o Brasil fechou 2020 com 234
milhões de acessos móveis.
Aumento de 7,39 milhões
em relação a 2019, o equivalente a 3,26%. Acesso móvel é o nome dado para os
chips de celular, que podem
ser usados para serviços de
voz ou de conexão à Internet.
Com isso, houve uma
inversão da tendência de
queda que vinha marcando
esse tipo de serviço desde
2015, quando o Brasil bateu os 284,17 milhões de
acessos. O número, acima
da população nacional,
ocorre pelo fato de parte
das pessoas ter mais de
um acesso, ou seja, mais
de um chip ou uma conta
de telefone celular.
De acordo com a agência,
esse acréscimo teve relação
com a pandemia. “Com a

transferência forçada de atividades para a modalidade
online, em especial as aulas
de crianças e de adolescentes, houve um aumento na
compra de dispositivos para
permitir a realização dessas atividades. O celular é o
dispositivo mais barato de
acesso à internet, e muitos
desses aparelhos já são vendidos atrelados à contratação de um novo plano”, diz
o relatório.
Segundo a Anatel, quando analisados os números
de acessos por 100 habitantes, índice denominado
“densidade” pelo relatório,
as regiões mais atendidas
são o Sudeste (105,71),
Centro-Oeste (102,2) e
Sul (96,9). As densidades
são menores no Nordeste
(86,58) e Norte (85,37).
Os estados com mais
acessos por 100 habitantes são Distrito Federal (116,37), São Paulo
(110,22), Rio de Janeiro

(103,86), Minas Gerais
(98,96) e Rio Grande do Sul
(98,96). Já os com os menores índices são Maranhão
(74,94), Alagoas (81,49), Pará (82,06), Paraíba (85,24) e
Roraima (85,95).
De acordo com a agência,
pelo primeiro ano, os acessos pós-pagos superaram
os pré-pagos, com pouco
mais de 50%. Os pós-pagos
são mais presentes na Vivo
(57,14%) e os pré-pagos
são mais frequentes na Oi
(62,67%).
Atualmente, a operadora
com mais acessos móveis é
a Vivo (78,53 milhões). Em
seguida vêm Claro (60,20
milhões), TIM (51,43 milhões) e Oi (36,65 milhões).
No caso da OI, a parte de
telefonia móvel da companhia está sendo negociada
com as outras três operadoras. A Vivo lidera em 2.400
municípios, a Claro em
1.286, a TIM em 1.056 e a
Oi em 777 cidades.

Segundo a integrante do
Conselho de Defesa dos
Usuários de Serviços de Telecomunicações (CDUST)
Marina Pita, os dados podem levar ao engano uma
vez que o relatório não
deixa claro que se trata de
chips, e não de conexões
móveis. “Os dados são simplesmente de chips ativos
habilitados à conexão. Se a
pessoa proprietária do chip
fez uso de pacote de dados
móvel, isso é algo que a
Anatel não sabe porque não
há obrigações de as operadoras informarem neste
sentido. A Anatel não está
contabilizando planos ativos e sim chips. Se a pessoa
usou o chip apenas para receber ligações, a Anatel desconhece”, avalia Pita.
Em nota à Agência Brasil, a assessoria da Anatel
confirmou se tratar de chip
habilitado, não incluindo
que tipo de atividade é realizada pelo usuário.

Congresso mantém veto à
obrigatoriedade da certificação digital

O

Congresso Nacional manteve,
nesta
segunda-feira, o Veto nº 50/2020 da
Lei 14.063, que extinguiu a
obrigatoriedade da certificação digital para pessoas
físicas e jurídicas, mantendo a exigência somente em
situações muito específicas.
A manutenção da decisão
do presidente da República,
Jair Bolsonaro, favorece os
donos de micro e pequenos
negócios, pois reduz custos
e a burocracia no empreendedorismo.
O veto à obrigatoriedade da certificação digital e
a sua manutenção foi uma
das ações que o Sebrae defendeu para aumentar a
competitividade e permitir
que as micro e pequenas
empresas continuem gerando trabalho e renda e sen-

do o motor da economia.
“O Congresso Nacional
acertou ao manter esse veto presidencial. Voltar com
essa obrigatoriedade seria
um retrocesso no processo
de desburocratização que
o Brasil vem adotando”,
comemora o presidente do
Sebrae, Carlos Melles.
De acordo com Melles, a
decisão acertada dos parlamentares permitirá que os
pequenos negócios continuem tendo fôlego para
enfrentar os desafios impostos pela pandemia e gerando empregos. “Se o veto
tivesse sido derrubado, diversos serviços digitais lançados pelo governo federal
e pelos governos estaduais
nos últimos anos exigiriam
que cidadãos e empresas
tivessem que adquirir certificados digitais, o que acar-

Petromais Global Exploração e Produção S.A.

CNPJ/ME nº 34.186.669/0001-31 - NIRE 33.30033241-3
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/01/2021
1.Data/Hora/Local: 18/01/2021, às 10:30hs, sede social, Rio de Janeiro/
RJ, Rua Cinco de Julho, 89, Copacabana, CEP 22051-030. 2. Presença:
Totalidade. Convocação: Dispensadas. 3. Mesa: Presidente - Rodrigo Cury
Sampaio de Miranda Pavan, Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho.
4. Ordem do Dia e 5. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 5.1. Ratificar as renúncias: (i) Tiago Hansen de Moraes, RG 27.628.848-8-SSP-SP,
CPF/ME 190.424.548-08, ao cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) Felipe Oliveira de Freitas Samico, RG 128361110-IFP/RJ, CPF/ME
096.490.707-02, ao cargo de membro do Conselho de Administração; conforme cartas de renúncia apresentadas por eles na presente data e arquivadas
na sede social. 5.1.1. Fica consignada na presente ata, a outorga da mais
ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação a Tiago
e Felipe, acima qualificados, para nada mais reclamar, receber ou pleitear
com relação aos atos por eles realizados até a presente data em função do
exercício de seus respectivos cargos como conselheiros da Companhia. 5.2.
Reeleger, para 1 mandato de 2 anos a contar da presente data, Luiz Felipe
Coutinho Martins Filho, RG 002.093.699-SSP/RN, CPF/ME 010.596.814-55,
para o cargo de membro do Conselho de Administração. 5.2.1. Fica consignada na presente ata, a outorga da mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa,
irrevogável e irretratável quitação a Luiz Felipe, acima qualificado, para nada
mais reclamar, receber ou pleitear com relação aos atos por ele realizado até
a presente data em função do exercício de seu cargo como conselheiros da
Companhia, sendo certo, contudo, que tal quitação, em nenhuma hipótese,
limitará as obrigações de indenizar assumidas por Luiz Felipe no Acordo de
Investimento e Outras Avenças celebrado na presente data entre PSS Principal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento
no Exterior, Luiz Felipe e Luna Maria Teixeira Viana, com a interveniência e
anuência da Companhia, da Petromais Global Exploração e Produção S.A.,
da Issus Serviços Óleo e Gás Ltda. e de Nathan Allan Biddle. 5.3. Eleger,
para 1 mandato de 2 anos a contar da presente data, (i) Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan, RG 44.290.374-1-SSP/SP, CPF/ME 354.277.468-54,
para o cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) Eduardo José
Barbosa Hirschle, RG 7.093.933-SSP/PE, CPF/ME 093.538.674-28, para o
cargo de membro do Conselho de Administração. 5.3.1. Os conselheiros ora
eleitos e o conselheiro reeleito tomam posse em seus respectivos cargos
mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de
Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, o qual será arquivado na sede da Companhia. 5.3.2. Encontram-se arquivadas na sede da
Companhia as declarações prestadas pelos conselheiros ora eleitos e pelo
conselheiro reeleito de que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais. A Ata que, lida e achada
conforme, foi pelos presentes assinada. Mesa: Presidente - Rodrigo Cury
Sampaio de Miranda Pavan; Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho;
Acionistas: Eagle Exploração e Produção de Óleo e Gás S.A.; e Petromais
Exploração e Produção S.A. RJ, 18/01/2021. JUCERJA nº 00004008035
em 01.02.2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

retaria aumento de custos
e da burocracia”, pontua o
presidente do Sebrae.
Desde que a obrigatoriedade da certificação digital
foi eliminada, o desempenho nas formalizações de
empresas nas juntas comerciais melhorou. Segundo
levantamento produzido
pelo Sebrae, cresceu o número de assinaturas avançadas nos atos perante as
juntas comerciais. Só no
ano de 2021, as assinaturas
avançadas por meio dos selos de verificação do GOV.
BR foram utilizadas mais
de 100 mil vezes para os
atos de registro empresarial
nas Juntas Comerciais dos
estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Ceará, Distrito
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima
e Rio Grande do Sul, todas

apoiadas pelo SEBRAE no
Projeto Empreendedor Digital.
A desburocratização de
processos e a redução de
custos das empresas têm sido foco de várias ações do
governo federal e do Sebrae
em busca do aumento da
competitividade brasileira e
da maior atração de investidores para o país. No fim de
março, o governo editou a
MP 1.040, que visa melhorar o ambiente de negócios
no Brasil e elevar em 20 posições a colocação do país
no ranking Doing Business,
do Banco Mundial. O Sebrae tem apoiado e se mostrado parceiro em ações do
governo federal que têm
melhorado o acesso aos
serviços pela internet e que
deixam de exigir o certificado digital.

Petromais Exploração e Produção S.A.
CNPJ/ME nº 24.219.122/0001-31 - NIRE 33.30033044-5
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/01/2021
1.Data/Hora/Local: 18/01/2021, às 10hs, sede social, Rio de Janeiro/RJ,
Rua Cinco de Julho, 89, Copacabana, CEP 22051-030. 2. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensadas. 3. Mesa: Presidente - Rodrigo Cury
Sampaio de Miranda Pavan, Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho.
4. Ordem do Dia e 5. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 5.1. Ratificar as renúncias de (i) Igor Eustáquio Rodrigues Elias RG 2.518.786-SSP/
DF, CPF/ME 006.059.101-38, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Tiago Hansen de Moraes, RG 27.628.848-8-SSP/SP, CPF/ME
nº 190.424.548-06, ao cargo de Vice - Presidente do Conselho de Administração; conforme cartas de renúncia apresentadas por eles na presente data
e arquivadas na sede social da Companhia. 5.1.1. Fica consignada na presente ata, a outorga da mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e
irretratável quitação a Igor e Tiago, acima qualificados, para nada mais reclamar, receber ou pleitear com relação aos atos por eles realizados até a presente data em função do exercício de seus respectivos cargos como conselheiros da Companhia. 5.2. Reeleger, para 1 mandato de 3 anos a contar da
presente data, Luiz Felipe Coutinho Martins Filho, RG 002.093.699-SSP/RN,
CPF/ME 010.596.814-55, para o cargo de membro do Conselho de Administração. 5.2.1. Fica consignada na presente ata, a outorga da mais ampla,
plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação a Luiz Felipe,
acima qualificado, para nada mais reclamar, receber ou pleitear com relação
aos atos por ele realizado até a presente data em função do exercício de seu
cargo como conselheiros da Companhia, sendo certo, contudo, que tal quitação, em nenhuma hipótese, limitará as obrigações de indenizar assumidas
por Luiz Felipe no Acordo de Investimento e Outras Avenças celebrado na
presente data entre PSS Principal Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia - Investimento no Exterior, Luiz Felipe e Luna Maria Teixeira
Viana, com a interveniência e anuência da Companhia, da Petromais Exploração e Produção S.A., da Issus Serviços Óleo e Gás Ltda. e de Nathan
Allan Biddle. 5.3. Eleger, para 1 mandato de 3 anos a contar da presente
data, (i) Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan, RG 44.290.374-1-SSP/
SP, CPF/ME 354.277.468-54, para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração; (ii) Eduardo José Barbosa Hirschle, RG 7.093.933-SSP/PE,
CPF/ME 093.538.674-28, para o cargo de Vice - Presidente do Conselho
de Administração. 5.3.1. Os conselheiros ora eleitos e o conselheiro reeleito
tomam posse em seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração, o qual será arquivado na sede da Companhia. 5.3.2. Encontram-se arquivadas na sede da Companhia as declarações
prestadas pelos conselheiros ora eleitos e pelo conselheiro reeleito de que
não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais. A ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes
assinada. Mesa: Presidente - Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan; Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. Acionista: Eagle Exploração e
Produção de Óleo e Gás S.A. RJ, 18/02/2021. JUCERJA nº 00004003615
em 25.01.2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.
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Três perguntas: o 5G, o leilão, a espionagem e a soberania
Por Jorge Priori

O

leilão do 5G deverá
ocorrer no segundo
semestre de 2021. Seu
edital foi liberado pela
Anatel no final de fevereiro
e encontra-se em análise
no Tribunal de Contas da
União. Considerando a importância desse processo,
conversamos com Vladimir
de Paula Brito, doutor em
Ciência da Informação, sobre a importância do 5G e
o que se pode esperar dessa
tecnologia; a organização
do leilão e se existe cabimento quando se aventa a
possibilidade do governo
brasileiro restringir a participação da Huawei como
fornecedora de equipamentos.
Essa resposta deve ser
lida com muita atenção,
pois Vladimir ressalta a necessidade do Brasil ter uma
política de desenvolvimento de tecnologia nacional
em questões-chaves. Por
mais que se fale da China,
ele relembra o caso confirmado de espionagem
dos Estados Unidos sobre
o governo brasileiro e a
Petrobras que veio à luz
com as denúncias de Edward Snowden em 2013.
Qual a importância
do 5G? O que podemos
esperar dessa tecnologia?
É extremamente importante pelo contexto em que
surge. Primeiramente, existem os ganhos de rapidez,
em que esta deverá alcançar
50 ou 100 vezes mais que
a celeridade atual. Neste
sentido, a velocidade por
si mesma acelera processos, aumentando a produtividade de transações
financeiras, comunicações
por vídeo, entretenimento,
dentre diversos outros.
Mas, para além disso, o
verdadeiro impacto do 5G
se dará por seu caráter inte-

grador, uma vez que é uma
tecnologia com a função
de integrar outras tecnologias. A Internet das Coisas,
o Bigdata, a inteligência
artificial, são exemplos de
tecnologias que evoluíram
bastante, mas sofrem limitações pelas restrições de
pontos de conexão em rede
e da banda disponível para
esta. Na medida em que o
5G se torne realidade, este
conjunto de ferramentas
começará a desenvolver
plenamente suas potencialidades e a interagir entre si.
Aí, de fato, as mudanças
liberadas pelo 5G poderão
adquirir, em médio prazo,
um cunho revolucionário.
Fábricas e cidades inteligentes, carros e aviões não
tripulados, exames complexos a distância, plantações totalmente monitoradas, dentre uma gama
enorme de transformações
e rupturas.
Como será organizado
o leilão do 5G?
A Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
publicou a minuta do edital
para o leilão do 5G, tendo
o enviado para análise
do TCU, que possui até
150 dias para fazê-lo. Na
minuta, a Anatel estabeleceu que as redes em 5G no
Brasil se iniciarão a partir
das maiores capitais, 300
dias após a regularização
contratual. Uma estimativa
otimista do governo seria
de julho/agosto de 2022.
Em um segundo momento,
a operação será iniciada
nas cidades com mais de
meio milhão de habitantes.
Estima-se que este segundo
momento será encerrado
em julho de 2026. Neste
período final, as redes 5G
começariam a chegar em
cidades com menos de 30
mil habitantes.

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/MF nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
Os Diretores da FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores
Acionistas para se reunirem (IN DREI Nº 79/2020) em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente
por meio digital, no dia 30 de abril de 2021, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315 (informações para participação se encontram
em http://faroenergy.com/debentures), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto das ordens do dia:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia e
o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar
sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) fixar a da
remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercíco de 2021. São Paulo, 20 de abril de 2021.
Pedro Miguel de Araújo Mateus – Diretor

Com o objetivo de assegurar a baixa latência, que é
fundamental para a implementação da Internet das
Coisas, a Anatel estipulou
a construção de uma rede
inteiramente nova, em que
grande parte da infraestrutura tecnológica terá que
ser quase inteiramente
renovada. O chamado
“5G pleno”. As empresas
vencedoras também terão
que garantir fornecimento
de banda em rodovias e na
Região Amazônica, bem
como em cidades com menos de 30 mil habitantes.
A Anatel prevê a licitação para uso com 5G de 4
blocos de espectro, a saber:
700 megahertz (MHz); 2,3
gigahertz (GHz); 3,5 GHz;
e 26 GHz. O bloco de 3,5
GHz será o inicial, por pretensamente exigir menos
investimentos. Por outro
lado, o bloco de 26 GHZ
tenderá a exigir aumento
da infraestrutura, com um
número maior de antenas a
serem instaladas se comparada à tecnologia anterior
do 4G.
Mediante portaria do
Ministério das Comunicações, as empresas vitoriosas
do leilão deverão construir
uma rede privativa para
o Governo Federal. No
documento é estabelecida
a previsão de uma rede
móvel no DF e rede de
fibra óptica para as demais
regiões brasileiras.
Em algumas oportunidades se aventa a possibilidade de o governo
brasileiro restringir a
participação da Huawei
como fornecedora de equipamentos 5G. Na sua
opinião, essa possibilidade tem cabimento?
Esta possibilidade parte
da presunção de que a
Huawei seria controlada de

fato pelo governo chinês.
Por conseguinte, a empresa
permitiria que as agências
de espionagem do seu país
utilizassem seu equipamento para inserir implantes
programados para espionar
ou sabotar. De fato, é uma
hipótese bastante provável,
tendo em vista o conjunto
de incidentes relacionados
à China e a prática de espionagem sobre os Estados
Unidos e Europa ocidental.
Todavia, este viés é acentuadamente parcial, vez que
simplesmente desconsidera
a ampla espionagem norteamericana (comprovada)
sobre o governo brasileiro
e a Petrobras, conforme
as denúncias de Edward
Snowden. Os EUA centralizam uma ampla gama
de alianças de espionagem
cibernética em escala mundial, envolvendo os países
anglo-saxônicos, os aliados
europeus da Otan e aliados asiáticos. O Brasil não
compõe nenhuma destas
alianças e sequer possui
uma agência voltada para
a espionagem de sinais no
exterior. Ou seja, é tão somente uma vítima, praticamente indefesa.
Tendo em vista este contexto, caberia, sim, permitir
todos os competidores na
rede mais ampla, e efetuar
restrições de acordo com
a política de segurança na
rede governamental. Justamente a política adotada
pela Anatel. Todavia, em
médio prazo, a rede “segura” do governo somente
terá sentido estratégico se
começar a ser populada
por tecnologia nacional
em questões-chave, como
criptografia. Isto exige do
Estado políticas de indução
do desenvolvimento, que
promovam empresas e
tecnologias nacionais.
Um excelente exemplo

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
Os Diretores da FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores
Acionistas para se reunirem (IN DREI Nº 79/2020) em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente
por meio digital, no dia 30 de abril de 2021, às 12:15 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias
objeto das ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020; (iii) fixar a da remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercíco de 2021.
São Paulo, 20 de abril de 2021.
Pedro Miguel de Araújo Mateus – Diretor

seria o próprio modelo
norte-americano, que passou várias décadas investindo pesadamente no Vale do
Silício até chegar ao estado
da arte, e, posteriormente,
passou a defender a abertura radical dos mercados
de telecomunicação. Em
países desenvolvidos, até o
liberalismo é uma questão
de contexto. No entanto, a
presente agenda neoliberal
nacional permite supor
que isso não ocorrerá, vez
que projetos de desenvolvimento como o 5G
Brasil aparentemente foram
descontinuados em prol da
redução tributária, que seria
apontada como o principal desafio a ser vencido.
Ou seja, permanecendo o
país indefinidamente como
um grande consumidor,
continuará dependendo
de tecnologias que sempre
poderão conter implantes
maliciosos.
Também seriam fundamentais medidas de defesa
ativa, como a criação de
uma agência de inteligência de sinais brasileira,
que possa identificar os
países e organizações que
de fato atuem espionando
sobre as redes nacionais.
Este mecanismo daria uma
base analítica real para o
governo retaliar de forma
justificada, inclusive com
restrições de acesso ao
mercado.
Quanto ao risco envolvido pela inação atual, aqui
vale lembrar que para além
da espionagem econômica,
as agências de inteligência
atuam sabotando processos
produtivos. Assim, quanto
maior a integração produtiva brasileira, maior o risco
de medidas que objetivem
tanto roubar tecnologias
quanto solapar processos.
No tocante a sabotagem,
muitas vezes é realizada

em uma escala que simula
propositalmente a mera
incompetência, em que são
provocadas diminuições de
produtividade em pequena
escala, mas suficientes
para a perda completa de
mercados. Sua detecção
pela empresa, de maneira
individual, é quase impossível. Por maior que seja,
a organização produtiva
estará enfrentando um
Estado estrangeiro, com
recursos quase infinitos a
sua disposição.
Em síntese, o conjunto
de políticas no tocante a
partição da rede governamental e fragmentação das
áreas licitadas, e até mesmo a
exclusão da Huawei da rede
restrita, seriam adequadas se
integradas a promoção da indústria tecnológica nacional
e a criação de aparatos que
defendam a nação do que
advirá, localizando quem são
os inimigos do país por suas
práticas, não por inferências.
Aparentemente, nacionalistas e neoliberais impulsionam políticas paralelas no
âmbito do Governo Federal,
que se sabotam e se anulam,
criando na prática um panorama de difícil compreensão, que faz parecer ao público leigo mera perseguição
ao restringir uma empresa
em particular.
Os chineses espionam, os EUA e Europa
espionam, mas no final
das contas, no futuro nos
interessará saber quem
o faz no Brasil. Com a
capacidade de identificação
destes atores, se alcançaria
a legitimidade aos olhos
da sociedade brasileira e
das demais nações para a
expulsão total do mercado
nacional. Com o desenvolvimento nacional, parte
destas soluções seriam
substituídas por tecnologia
confiável.

Portosul Participações S.A. - CNPJ/MF No 26.743.444/0001-00 - NIRE 35300505077
Edital de Convocação 3ª Assembléia Geral Ordinária
A Diretoria da Portosul Participações S.A. (“Companhia”), na forma do artigo 123 da Lei 6.404/1976, convoca os Senhores Acionistas para a
3ª Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a se realizar às 11h00 do dia 28 de abril de 2021, na sede da Companhia, localizada na Rua Doutor
Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, conjunto 81, CEP 04532 060, São Paulo, SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as
contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 3. Eleição dos Membros da Diretoria; 4. Fixação do montante global da remuneração dos
administradores para o exercício social de 2021. 5. Alteração do jornal para as publicações desta Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76.
Informações Gerais: (a) Os documentos referidos no artigo 133, §3º, da Lei no 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial de São Paulo
no dia 30 de março de 2021 e no Jornal Monitor Mercantil no dia 31 de março de 2021. (b) Para participar na AGO, os senhores acionistas
deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu
representante; e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista,
devidamente acompanhado dos documentos que comprovem os poderes para outorga de procuração. (c) O depósito de cópia simples
dos referidos documentos (i.e., conforme listado no item “b” acima) deverá ser feito com a antecedência de 2 (dois) dias úteis da data da
realização da AGO, nos termos do artigo 9, § 7º do estatuto social da Companhia; (d) Os documentos e propostas relacionados às matérias
a serem deliberadas na AGO estão disponíveis para consulta na sede social. São Paulo, 16 de abril de 2021. Luciano Ribas Battistella Maurício Valente Battistella - Diretores

UHG BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 16.587.126/0001-44
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, subtemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
São Paulo, 22 de março de 2021. A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
31/12/2020
Ativo
31/12/2020
31/12/2019 Passivo
2
4.471
2.362 Passivo circulante
Ativo circulante
Disponível
74
2 Dividendos a pagar
Outros
débitos
2
Dividendos a receber
2.100
2.360
Patrimônio líquido
914.469
Créditos tributários e previdenciários
2.288
- Capital social
2.306.411
Outros créditos
9
- Reserva de lucros
42.433
910.000
951.036 Resultado de operações com acionistas não controladores
Aivo não circulante
(1.446.387)
910.000
951.036 Outros resultados abrangentes
Investimentos
12.012
914.471
953.398 Total do passivo
Total do ativo
914.471
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Aumento de capital social
Resultado líquido do exercício
Ágio em transações de capitais
Aquisição e baixa de acionistas não controladores
Ajuste acumulado de conversão
Proposta de destinação do resultado:
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de lucros
Dividendos mínimos obrigatórios
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Aumento de capital social
Resultado líquido do exercício
Aquisição e baixa de acionistas não controladores
Ajuste acumulado de conversão
Proposta de destinação do resultado:
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de lucros
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos adicionais pagos
Saldo em 31 de dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Reserva de lucros
Capital Reserva
Reserva de Resultado de operações com Outros resultados
social
legal
retenção de lucros acionistas não controladores
abrangentes
2.292.711
(1.357.510)
(207)
347

31/12/2019
174
172
2
953.224
2.292.711
17.883
(1.357.717)
347
953.398

Lucros
Total do
acumulados patrimônio líquido
2.292.711
18.055
18.055
(1.357.510)
(207)
347

903
(903)
16.980
(16.980)
(172)
(172)
2.292.711
903
16.980
(1.357.717)
347
953.224
13.700
13.700
38.250
38.250
(88.670)
(88.670)
11.665
11.665
1.913
(1.913)
22.637
(22.637)
(363)
(363)
(13.337)
(13.337)
2.306.411
2.816
39.617
(1.446.387)
12.012
914.469
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
1. Contexto operacional. A UHG Brasil Participações S/A (“UHG Brasil” ou “Sociedade”) é uma sociedade anônima 2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos
de capital fechado com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos nº 105, 8º andar, Torre B, Empreendimento em 31 de dezembro de 2020 e 2019 são apresentadas em Reais, exceto quando mencionado de outra forma, e foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das SocieEZ Towers, Vila São Francisco, na cidade e estado de São Paulo e tem por objeto a participação em outras sociedades dades por Ações - Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e
nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).
comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista.
DIRETORIA ESTATUTÁRIA
José Carlos Barbosa de Magalhães
Ricardo Clemente
Fernando Martinez Calia
Ricardo Santos Moraes de Burgos
CONTADORA
Maria Lúcia Guilherme de Brito - CRC nº 1 RJ-088050/O S-SP

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXECÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais, exceto lucro por ação)
31/12/2020
Despesas administrativas
(167)
Resultado financeiro líquido
(1.411)
Resultado de equivalência patrimonial
39.828
Lucro líquido do exercício
38.250
Lucro básico e diluído por ação (em R$)
0,01646
Número de ações (mil)
2.323.804
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
31/12/2020
Resultado líquido do exercício
38.250
Outros resultados abrangentes
11.665
Lucro líquido abrangente do exercício
49.915
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2020
Lucro líquido do exercício
38.250
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa
gerados (aplicados) pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
(39.828)
(1.578)
Variações nos ativos e passivos
Créditos tributários e previdenciários
(2.286)
Outros créditos
(9)
Outros débitos
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais
(3.873)
Fluxo de caixa das atividades de invetimentos
Adição de investimentos
Aumento de capital em coligada
(11.394)
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos
15.511
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento
4.117
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital em espécie
13.700
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
(13.872)
Caixa líquido gerado (aplicado) nasatividades de financiamento
(172)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
72
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício
74
No início do exercício
2
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
72
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.

31/12/2019
18.055
18.055
0,00787
2.292.711

31/12/2019
18.055
347
18.402

31/12/2019
18.055
(18.055)
9
2
2
(2.292.711)
(2.292.711)

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e
encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

2.292.711
2.292.711
2
2
2
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Silva e Luna: Garantir maior retorno possível de capital empregado
FUP: Sonho de Castello Branco era vender a Petrobras

A

o tomar posse nesta
segunda-feira
como presidente
da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna disse
que não há dúvidas de que,
entre os principais desafios,
estão tornar a estatal cada
vez mais forte, trabalhando com visão de futuro,
segurança, respeito ao meio
ambiente, aos acionistas e
à sociedade para garantir o
maior retorno possível ao
capital empregado.
Silva e Luna foi confirmado para o cargo que vinha sendo ocupado pelo
economista Roberto Castello Branco no último dia
16. A decisão foi formalizada pelo Conselho de Administração da empresa, que o

elegeu, além de aprovar outros nomes para compor a
Diretoria Executiva.
Também tomaram posse
Rodrigo Araujo Alves como
diretor-executivo financeiro
e de Relacionamento com
Investidores; Cláudio Rogério Linassi Mastella, diretorexecutivo de Comercialização e Logística; Fernando
Assumpção Borges, diretorexecutivo de Exploração e
Produção; e João Henrique
Rittershaussen, diretor-executivo de Desenvolvimento
da Produção. Foram reconduzidos Nicolás Simone,
como diretor-executivo de
Transformação Digital e
Inovação; Roberto Furian
Ardenghy, diretor-executivo
de Relacionamento Institu-

cional e Sustentabilidade; e
Rodrigo Costa Lima e Silva,
diretor-executivo de Refino e
Gás Natural.
No último dia 16, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos já
tinham elaborado um conjunto de sugestões e temas
para serem conversados
com o novo presidente.
“Esperamos que a nova
administração da empresa
esteja aberta à comunicação com os petroleiros. A
nova gestão precisa dialogar mais com os trabalhadores e trabalhadoras
e com o movimento sindical. Há necessidade de
a companhia estabelecer
um canal aberto em busca
do entendimento e de so-

luções de conflitos”, afirmou o coordenador-geral
da FUP, Deyvid Bacelar.
Segundo a FUP, considerado pela categoria dos petroleiros o pior presidente da
história da Petrobras. Roberto Castello Branco, demitido
em fevereiro, não deixará
saudades. “Ele fez um péssimo serviço para a companhia
e para o país. Quando se sentou na cadeira de presidente
da Petrobras, Castello Branco disse que seu sonho era
vender a empresa. Para mim,
é algo inconcebível”, destacou Bacelar.
Um dos primeiros pontos
da pauta junto à nova diretoria da Petrobras é a cobrança por atenção máxima ao
enfrentamento da Covid-19.

Os números de contágio são
alarmantes. A doença já matou 80 trabalhadores da empresa, entre próprios e terceirizados, e outros 533 estão
infectados neste momento.
Desde o início da pandemia, mais de 6 mil pessoas
já foram contaminadas nas
unidades da Petrobras, segundo dados do próprio
Ministério de Minas e Energia (MME). Isso representa
13% do total de empregados da estatal. A maior parte contraiu a doença embarcado nas plataformas e nas
refinarias. A sinalização de
mudanças no sistema de trabalho remoto da Petrobras,
a partir de maio, traz maiores incertezas em relação à
exposição à pandemia.

Segundo a Agência Brasil, tema também importante é a Refinaria Landulpho
Alves (RLAM), na Bahia.
A FUP vai alertar o novo
presidente sobre irregularidades no processo açodado
de venda, que vão desde o
preço aviltado, abaixo do
valor de mercado, fechado
para a negociação com o
fundo árabe Mubadala, até
inconsistências na criação
da subsidiária que foi criada
para abrigar o negócio.
A FUP alertará ainda o
novo presidente da Petrobras que a “venda da refinaria, realizada às pressas,
pouco antes da saída de
Castello Branco, trará prejuízos à Petrobras, e criará
monopólio privado.”

Novo presidente assume com tom conciliatório
As ações da Petrobras
apresentam ganhos nessa
sessão desta segunda-feira
diante da fala do novo presidente da companhia sobre
reduzir a volatilidade dos
preços praticados sem abrir
mão da política de paridade
internacional de preços.
“Acreditamos que o fato
de Silva e Luna manter o tom
conciliatório e parcimonioso
que adotou durante o período de transição é benigno,

sobretudo no início de seu trabalho, mas acreditamos que a
aplicação de transformações
no dinamismo de preços e a
manutenção da paridade tendem a apresentar antagonismo
e requererão do novo CEO,
decisões que, corretamente,
serão tomadas após o mesmo
se ambientar na presidência da
companhia”, ressaltou Ilan Arbetman, analista de Research
da Ativa Investimentos.
Ele Acredita que, atualmen-

UNIC – COOPERATIVA DE TRABALHO.
CNPJ nº 24.314.814/0001-69 - NIRE nº 33.4.0005476-8
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da UNIC - COOPERATIVA DE TRABALHO,
convoca seus sócios a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 30 de abril de 2021,em sua sede, à Rua Joaquim
Gomes de Andrade, 161, B, Coelho da Rocha, São João de Meriti/RJ, na
forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº
12.690/12, com 1ª convocação às 09:00 h, com quorum mínimo de instalação de 2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às 10:00 h com
quorum mínimo de instalação de metade mais um do número dos sócios;
com 3ª e última convocação às 11:00 h, com a presença de 50 (cinquenta)
sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para analisarem e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: I – prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração – exercício 2020 - acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) Relatório de Gesta; b) Balanço, c) demonstrativo das
sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; II – destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os
fundos obrigatórios, III – Eleição dos membros do Conselho Fiscal, IV –
Aprovação do Regimento Interno, V – Aprovação do Regimento dos Fundos. São João de Meriti, 19 de abril de 2021– Cíntia Monteiro Alves.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0026228-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital, ficam convocados os
acionistas da Fartura Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às
11h00min do dia 03 de maio de 2021, na sede social da Companhia, na
Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir e aprovar o Relatório
Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e votar a proposta da
Diretoria de aumento do Capital Social de R$58.738.804,83 (cinquenta e oito
milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e
três centavos) para R$66.339.646,11 (sessenta e seis milhões, trezentos e
trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos), que
corresponde a um aumento de R$7.600.841,28 (sete milhões, seiscentos mil,
oitocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), com a emissão de
239.472 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois) ações,
sendo 185.069 (cento e oitenta e cinco mil, sessenta e nove) ordinárias nominativas e 54.403 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e três) preferenciais, a
serem subscritas e integralizadas pelo valor patrimonial ajustado de R$31,74
(trinta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme apurado no último
balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2020. O valor
do aumento do capital social total será subscrito e integralizado da seguinte
forma, obedecendo rigorosamente a participação acionária atual de cada acionista no capital social: (1) R$7.012.561,85 (sete milhões, doze mil, quinhentos
e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em bens imóveis rurais
da acionista WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍ
CULOS S.A., assim descritos e caracterizados: Matrícula nº 904 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia  PA: TERRENO
RURAL constituído pelo lote nº 41 (quarenta e um) da Região do Rio Campo
Alegre, situado no Município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado
do Pará, com área de 4.296,00 hectares; Matrícula nº 4.336 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia  PA: TERRENO
RURAL constituído por parte desmembrada do Lote nº 42 (quarenta e dois),
da região do Rio Campo Alegre, situado no Município e Comarca de Santana do Araguaia  PA, com área de 1.440,1180ha (1.440,1180 hectares); e
Matrícula nº 4.337, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana
do Araguaia  PA: TERRENO RURAL constituído por parte desmembrada
do Lote nº 43 (quarenta e três) da Região do Rio Campo Alegre, situado no
Município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará, com área de
1.618.0544 hectares, pelo valor contábil de R$7.012.561,85 (sete milhões,
doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), menor
que o valor de mercado, conforme laudos de avaliação de valor contábil e
de mercado que serão submetidos à Assembleia para deliberação. O valor
restante de R$588.279,43 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e reais e quarenta e três centavos), será subscrito em moeda corrente
nacional; (2) Fixado o prazo de decadência de 30 (trinta) dias contados da
data de publicação desta Assembleia para o acionista exercer o direito de
preferência para subscrição das ações do aumento de capital, na mesma
proporção do número de ações das mesmas espécies (ON e/ou PN) que
possuírem na data da Assembleia; e (3) Eventuais sobras não subscritas
e depois decorrido o prazo de decadência acima fixado, os acionistas que
tiverem feito pedido de reserva de sobras no boletim de subscrição, poderão
subscrever as ações que sobejarem, podendo eventual saldo remanescente
ser subscrito por terceiros. (b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social e sua
respectiva consolidação; e (c) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro,
20 de abril de 2021. Eugênio Ricardo Araújo Costa  DiretorPresidente.

te, o movimento de suavização
nos preços poderia ser criado
através de um fundo de estabilização, que apesar de ser mais
benigno que uma medida mais
drástica como o cancelamento
da paridade, requererá habilidade e possivelmente, capital
político até ser formulada de
forma definitiva e aplicada.
“Uma vez que a mudança no
comando da petrolífera fora
motivada pela insatisfação do
Executivo com a política atu-

al de preços, acreditamos que
uma definição sobre os rumos
da nova abordagem quanto a
política de preços será o primeiro e principal desafio da
nova gestão”, enfatiza..
“Apesar de classificar o tom
amistoso adotado tanto atualmente como ao longo da
transição laucomo positivo,
acreditamos que a nova gestão
se debruçará sobre as soluções
psíveis tão logo e será nesta
tomada de decisão, que con-

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ 24.988.496/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no
dia 29/04/21, às 13h, na sede social localizada na Av. Barão de Tefé, nº 34,
19º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: (a) o relatório da
administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo
em 2020; (b) destinação do resultado de 2020 da Cia.; (c) a reeleição dos
membros da diretoria; e II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores.
Rio de Janeiro, 20/04/21. Diretoria.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no
dia 29/04/21, às 13h00, na sede social localizada na Praça Pio X, nº 98, 9º
and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o
relatório da administração, parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2020; (b) destinação
do resultado de 2020 da Cia.; (c) reeleição dos membros da diretoria; e II) EM
AGE: (a) remuneração dos Administradores; e (b) a alteração do endereço da
sede da Companhia. Rio de Janeiro, 20/04/21. Diretoria.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com
CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua
Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA
todos os empregados da Caixa Econômica Federal, sócios ou não sócios,
que atuem na base territorial deste sindicato, para se reunirem em
Assembléia Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/
virtual durante o período das 08:00 horas até às 20:00 horas do dia 22 de
abril de 2021, na forma disposta no site www.bancariosrio.org.br (página
oficial do Sindicato na Internet), onde estarão disponíveis todas as
informações necessárias para deliberação acerca da seguinte pauta:
apreciação e deliberação sobre a proposta de decretação de Estado de
Greve e indicação de paralisação por prazo determinado a partir das
00h00m até as 23h59m do dia 27 de abril de 2021, ficando a critério da
Diretoria do Sindicato que comunicara por seus meios de comunicação a
manutenção ou não da paralisação até o dia 28 de abril de 2021.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO com CNPJ sob o nº
33.094.269 0001-33, por sua presidenta, abaixo assinada, convoca todos
os empregados bancários, com base territorial no município do Rio de
Janeiro, para participarem da assembleia geral extraordinária a ser realizada
de forma virtual, pela plataforma Zoom no dia 27 de abril de 2021, às 18
horas, em primeira convocação, e às 18 horas em segunda convocação,
para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1 –
Discussão e autorização para o Sindicato ser membro fundador e participar
da criação ou não da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
do Estado do Rio de Janeiro, entidade de grau superior que coordenará os
interesses das entidades a ela filiadas, quais sejam, sindicatos que
representam os empregados e as empregadas em estabelecimentos
bancários e os trabalhadores e as trabalhadoras em bancos comerciais,
bancos de investimento, de desenvolvimento, financeiras, cadernetas de
poupança, caixas econômicas, bancos múltiplos, cooperativas de crédito,
empresas de crédito em geral, inclusive bancos de crédito dito popular,
além dos trabalhadores e das trabalhadoras em correspondentes bancários
e em empresas coligadas pertencentes ou contratadas por grupo
econômico bancário ou financeiro cujo desempenho profissional contribua
de forma direta ou indireta para consecução e desenvolvimento da atividade
econômica preponderante da empresa principal, com abrangência estadual
e base no Estado do Rio de Janeiro, de conformidade com a base territorial
de cada sindicato filiado. 2 – Eleição e autorização para representantes do
Sindicato discutirem, aprovarem e assinarem todos os documentos
necessários à criação e regularização da Federação, além de votarem e
serem votados para os cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes junto à Confederação da categoria, como titulares ou
suplentes. A Assembleia ocorrerá de forma eletrônica em razão da pandemia
de Covid-19. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

seguiremos captar com maior
qualidade, o sinal que a nova
gestão enviará ao mercado sobre sua forma de atuação”.
Arbetman alerta que em
que pese a manifestação da
nova gestão em continuar com
a política de desinvestimentos
da companhia, acredita que: i)
uma possível alteração futura
na política de paridade escancare a necessidade da companhia continuar otimizando
seu portfólio de modo a fazer

frente às suas obrigações e cobrir possíveis perdas com os
desdobramentos da mesma e
ii) fatalmente, o prêmio cobrado pelos entrantes no setor de
refino será maior com o retorno da companhia de economia
mista não voltado apenas à seu
shareholder, levando o montante a ser angariados através
do principal pilar do plano de
desinvestimento da companhia a ser potencialmente mais
diminuto.

A empresa RESIDENCIAL ESTRADA D SPE LTDA - 37.167.073/0001-82,
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Nova Iguaçu,
através do processo n° 2020/023201, a Licença Prévia de Instalação n°
04/2021, valida até 05 de Abril de 2023 para construção de empreendimento residencial multifamiliar por 2 blocos de 15 pavimentos com total
de 240 unidades em 15.639,61 m² de área total, que esta no âmbito do
programa minha casa minha vida, faixa 2 situada à, Estrada D, S/N,
Lt.04, bairro Kennedy em Nova Iguaçu.

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ/MF N°: 24.566.534/0001-48 - NIRE: 33.30031995-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021
I. DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de março de 2021, às 15:00h, na sede da
Companhia, no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, na
Av. Feliciano de Castilho, S/N, Quadra 24-B, Lote 36 e Av. Carmen Miranda, S/N,
Quadra 24-B, lotes 31, 32 e 35, Bairro Chácara Rio Petrópolis, CEP 25.231-250.
II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”),
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia. III. MESA: Presidente: Sr. Túlio Cintra; Secretário: Sr. Marcelo
Gonçalves Costa. IV. PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras e relatório
da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020,
todos publicados em 31 de março de 2021 no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro e no jornal “Monitor Mercantil”, nas páginas 48 da parte V e 21 do caderno
Financeiro, respectivamente. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a tomada
das contas dos administradores, exame, discussão e voto das demonstrações
financeiras e relatório de administração relativos ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
(iii) ratificar a distribuição de dividendos a conta da reserva de investimento; (iv) a
reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (v) a fixação da remuneração
global da administração. VI. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram: (i) as contas dos administradores, as
demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da administração referentes
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. (ii) a destinação do lucro
líquido do exercício correspondente a R$8.411.119,88 (oito milhões, quatrocentos
e onze mil, cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos), nos seguintes termos:
(a) a retenção de 5% (cinco por cento) a serem alocados na reserva legal, no valor
de R$420.555,99 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e
noventa e nove centavos) conforme o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76 e art.
22 do Estatuto Social da Companhia; (b) a distribuição de dividendos obrigatórios
aos acionistas, no valor de R$1.997.640,97 (um milhão, novecentos e noventa e
sete mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos); e (c) a destinação,
no valor de R$5.992.922,92 (cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil,
novecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), a serem alocados à
conta da reserva de investimentos. (iii) a ratificação da distribuição de dividendos no
valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) à conta da reserva de
investimento nos termos da Reunião da Diretoria, realizada em 21 de dezembro de
2020, que já foram pagos aos acionistas, na proporção da participação de cada um
no capital social da Companhia. (iv) A reeleição, com mandato único até a próxima
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social de 2021, dos Srs.: (i) Túlio Cintra, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 5060048884D, expedida
pelo CREA/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 120.423.248-25, com endereço na
Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá,
CEP 22760-401, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia;
(ii) Marcelo Gonçalves Costa, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula
de identidade nº 2026555-7, expedida pelo CRA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o
nº 961.422.437-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Rua Arnaldo Quintela, 70, apto. 608, Botafogo, CEP 22280-070, para o cargo
de Diretor da Companhia; e (iii) Yoshiro Marcelo Sakaki Leal, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 05395453-09, expedida pela
SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 909.654.005-06, com endereço na Avenida
Miguel Navarro y Canizares, nº 400, apto. 202, Pituba, CEP 41810-215, na Cidade
de Salvador, Estado da Bahia, para o cargo de Diretor da Companhia. Os Diretores
reeleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1° do artigo 147
da Lei no 6.404/76; (ii) não foram condenados a pena de suspensão ou inabilitação
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis
para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no
§ 2° do artigo 147 da Lei no 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada
estabelecido pelo § 3° do artigo 147 da Lei no 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em
sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem
representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do
§ 3° do artigo 147 da Lei no 6.404/76. Em ato contínuo, os Diretores tomaram posse
mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, que constitui o Anexo I
à presente Ata. (v) a fixação da remuneração global da administração para exercício
de 2021 no valor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais). I. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os presentes. Duque de Caxias/RJ, 31 de março de 2021. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias
Gerais da Companhia. Marcelo Gonçalves Costa - Secretário. Jucerja nº 4050812,
em 16/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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FARTURA AGROPECUÁRIA S.A.
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações
do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas
e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras. Outrossim, esta diretoria fica à disposição dos senhores acionistas, para
quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Rio de Janeiro, 31 de março de 2021. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e de 2019 (Em reais)
Demonstrações do Resultado em 31/12/2020 e de 2019 (Em reais)
ATIVO
2020
2019 Operações continuadas
2020
2019
Circulante
12.269.869 14.962.967 Receita líquida (Nota 14)
12.377.567 6.176.535
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
2.091.021
643.940 Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos
Contas a receber de clientes (Nota 5)
8.740
80.584
(Nota 7)
5.453.118 1.522.962
Estoques (Nota 6)
1.289.583
7.202.057 Custo das vendas (Nota 15)
(11.556.274) (5.941.918)
Ativos biológicos (Nota 7)
7.898.012
6.654.941 Lucro bruto
6.274.411 1.757.579
Impostos a recuperar e créditos tributários
145.729
90.339 Despesas gerais e administrativas (Nota 16)
(3.062.199) (2.898.185)
Outros ativos circulantes
836.784
291.106 Outras receitas operacionais, líquidas de outras
Não Circulante
87.252.709 79.206.134
despesas (Nota 17)
999.045
(140.759)
Outros ativos não circulantes
3.089
3.132
(2.063.154) (3.038.944)
Ativos biológicos (Nota 7)
12.085.938
6.688.970 Lucro (Prejuízo) operacional
4.211.257 (1.281.365)
Impostos a recuperar e créditos tributários
1.279.777
– Resultado financeiro (Nota 18)
Imobilizado (Nota 8)
73.882.551 72.512.678 Receitas financeiras
55.955
100.214
Intangível
1.354
1.354 Despesas financeiras
(566.589) (631.144)
Total do Ativo
99.522.578 94.169.101
(510.634) (530.930)
PASSIVO
2020
2019 Lucro (Prejuízo) antes dos impostos
3.700.623 (1.812.295)
Circulante
4.916.578
4.054.020 Imposto de renda e contribuição social
Contas a pagar
277.733
356.426
Diferido (Nota 19)
842.393
–
Empréstimos e financiamentos (Nota 9)
3.800.284
3.124.307 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
4.543.016 (1.812.295)
Salários e encargos sociais
152.699
171.811 Lucro (Prejuízo) Líquido Básico e Diluído
Impostos e contribuições a recolher
5.234
10.463
por ação ON e PN (R$):
Outras obrigações (Nota 11)
680.628
391.013 Ordinária nominativa
2,03
(0,84)
Não Circulante
16.041.103 18.589.189 Preferencial nominativa
2,03
(0,84)
Provisão para imposto de renda e contribuição
Média ponderada das ações ao longo do exercício
social diferidos (Nota 12)
11.792.882 12.983.264 Ordinária nominativa
1.680.987 1.591.991
Empréstimos e financiamentos (Nota 9)
3.312.252
5.605.925 Preferencial nominativa
562.212
562.212
Outras obrigações (Nota 8)
935.969
–
2.243.199 2.154.203
Patrimônio Líquido (Nota 13)
78.564.897 71.525.892 Lucro (prejuízo) por ação básico e diluído (R$)
2,03
(0,84)
Capital social
58.738.791 49.195.791
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
financeiras
Reservas de reavaliação e ajustes de avaliação
patrimonial
40.892.758 41.568.265 Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2020 e de 2019 (Em reais)
2020
2019
Prejuízos acumulados
(21.066.652) (26.633.164)
Subtotal do Patrimônio líquido
78.564.897 64.130.892 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
4.543.016 (1.812.295)
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
7.395.000 Outros resultados abrangentes
–
–
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
99.522.578 94.169.101 Total de resultados abrangentes para o exercício 4.543.016 (1.812.295)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e de 2019 (Em reais)
Reservas de
Patrimônio
Adiantamento
líquido
para futuro Patrimônio
Capital Capital a reavaliação e Ajuste de
Prejuízos
SubTotal aumento de Capital líquido Total
Social realizar Avaliação Patrimonial acumulados
Saldos em 31/12/2018
46.300.234
–
42.150.954 (25.585.551) 62.865.637
– 62.865.637
Aumento de capital mediante a capitalização
de mútuo
2.895.557
–
–
– 2.895.557
–
2.895.557
Adiantamento para Futuro aumento de capital
–
–
–
–
–
7.395.000
7.395.000
Realização da mais valia de ativos
–
–
(764.682)
764.682
–
–
–
Realização de tributos diferidos
–
–
259.992
–
259.992
–
259.992
Ajuste de provisão de tributos diferidos
–
–
(77.999)
–
(77.999)
–
(77.999)
Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
(1.812.295) (1.812.295)
–
(1.812.295)
Saldos em 31/12/2019
49.195.791
–
41.568.265 (26.633.164) 64.130.892
7.395.000 71.525.892
Adiantamento para Futuro aumento de capital
–
–
–
–
–
2.148.000
2.148.000
Integralização de Capital
9.543.014
(14)
–
– 9.543.000
(9.543.000)
–
Realização da mais valia de ativos
–
–
(1.023.496)
1.023.496
–
–
–
Realização de tributos diferidos
–
–
347.989
–
347.989
–
347.989
Lucro líquido do exercício
–
–
–
4.543.016 4.543.016
–
4.543.016
Saldos em 31/12/2020
58.738.805
(14)
40.892.758 (21.066.652) 78.564.897
– 78.564.897
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 e de 2019
(Em reais)
1. Informações Gerais: A Fartura Agropecuária S.A., é uma Sociedade Anônima
de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar (Parte), registrada na BM&F Bovespa - Bolsa de Mercadorias e Futuros (B3), tendo como filial a Fazenda São João, localizada no Município
de Santana do Araguaia - PA, onde explora a atividade pecuária de bovinocultura
de corte, cultivo e comercialização de grãos, simultaneamente com as práticas de
conservação da fauna e da flora. Está identificada nas presentes notas explicativas
pela sua denominação social “Fartura” ou por “Companhia”. Embora no exercício
de 2020 ter apresentado lucro, e em exercícios anteriores, a Companhia vir apresentando recorrentes prejuízos contábeis, as operações não apresentam evidências de descontinuidade operacional devido a controladora WLM Participações e
Comércio de Máquinas e Veículos S.A. realizar mútuos financeiros que são posteriormente substituídos por aumento de capital, além de aporte de capital. Além
disso, no ano de 2020, a Fartura obteve recursos financeiros de terceiros no
mercado para o financiamento do custeio agrícola e pecuário. Ao longo de 2020
a Companhia (parceira outorgante) firmou contrato de Parceria Rural com a empresa Sierentz Agro Brasil Ltda (parceira outorgada), conforme detalhado na nota
explicativa nº 8. Desta forma, em 31/12/2020, avaliamos a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e estamos certos de que suas operações têm capacidade de geração de recursos para dar continuidade aos negócios
no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza material que possa
gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia em continuar
operando. 1.1. Coronavírus (COVID-19): A pandemia deflagrada pela COVID-19,
considerada pela Organização Mundial da Saúde como “emergência de saúde
pública de interesse internacional”, espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando
rupturas importantes na atividade econômica global e iniciando uma crise sem
precedentes. Para enfrentar esse cenário, a Companhia criou um comitê especial,
que conta com a participação de todo seu corpo diretivo, cujo objetivo é acompanhar
o tema e estabelecer estratégias não apenas financeiras e operacionais, mas
também definir o papel da Companhia na sociedade, utilizando as ferramentas
que estão sob seu controle. Por termos atividades consideradas como essenciais
(exploração da atividade pecuária de bovinocultura de corte, cultivo e comercialização de grãos), mantivemos nossas operações ativas sob implementação medidas
preventivas. Impacto nas demonstrações financeiras: Apesar da pandemia ter
afetado variados segmentos da economia, o Agronegócio manteve-se resiliente
sendo um dos poucos setores a registrar crescimento em seu PIB. Para a Companhia não foi diferente, tivemos um aumento no faturamento entre 2020 e 2019
(R$ 12.682.653 - 2020, R$ 6.317.002 - 2019) não só pela maior quantidade de
animais vendidos, mas também pela valorização da arroba do boi em 2020. Medidas de natureza operacional e financeira: Na data destas demonstrações
financeiras, a Administração da Companhia não pode prever a extensão e a duração
das medidas adotadas pelo governo. Portanto, não possui ainda condições de
mensurar com confiabilidade todos os impactos diretos e indiretos da Covid-19
sobre seus negócios, resultados operacionais e condição financeira. No entanto,
a Companhia está monitorando de perto a evolução da pandemia causada pelo
Covid-19, criando estratégias e planos de ação calçados em três pilares, descritos
a seguir: 1. Segurança das Pessoas: • Home office para as áreas administrativas
e pessoas do grupo de risco; • regras e medidas de prevenção tornando obrigatória
a utilização de EPI (máscaras) e disponibilizando material de higiene pessoal;
• aproximação ao gestor de saúde para viabilizar canal de consulta médica online;
• disseminação interna de informações a respeito da pandemia através de técnicos
de saúde. 2. Liquidez da Companhia: • decisões voltadas para preservação do
Caixa da Companhia; • postergação de pagamentos de tributos conforme medidas
adotadas pelos órgãos competentes; • avaliação dos impactos das medidas de
flexibilização em contratos de trabalho; • reuniões internas de gestão do caixa com
maior frequência com vista a monitorar programações, demandas, impactos e
ações a serem implementadas; • suspensão de investimentos previstos não essenciais a continuidade das operações. 3. Continuidade das Operações: • Pelo
fato de a nossa atividade ser considerada essencial, mantivemos as operações
ativas de forma especial: • implementação de regras e medidas rígidas de prevenção tais como: obrigação de utilização de máscaras, afastamento mínimo entre
pessoas e salas com janelas abertas. 4. Monitoramento dos Aspectos Legais:
• Prorrogação de pagamentos de tributos; • Prorrogação de apresentações de
obrigações acessórias; • Antecipação de férias e utilização de banco de horas;
• Redução da jornada de trabalho. A Companhia destaca que todas as estratégias
descritas acima já foram implementadas. A Administração também entende que
as projeções de resultados e dos fluxos de caixa utilizadas para análise de recuperabilidade das unidades geradoras de caixa refletivas no ativo não circulante
permanecem substancialmente adequadas, não havendo necessidade de reconhecer provisões para perdas até a data de aprovação dessas demonstrações
financeiras. Pela alta volatilidade e incerteza sobre duração e impacto da pandemia,
a Companhia seguirá monitorando a situação e avaliando os impactos nas premissas e estimativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras.
2. Base de Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e considerando a premissa de
continuidade de suas operações. As principais políticas contábeis aplicadas na
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas
de modo consistente nos exercícios apresentados e refletem a gestão da Companhia, salvo manifestação em contrário. A Administração da Companhia afirma
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e
somente elas, estão evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na
sua gestão. 2.1. Critérios gerais de elaboração e divulgação: As demonstrações
financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor
além de ativos mensurados ao valor justo (ativos biológicos). Ativos e passivos
são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibilidade. Os mesmos são
classificados como circulantes quando for provável que sua realização ou liquidação
ocorra até o final do exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como
não circulantes. A única exceção a este procedimento está relacionada aos saldos
de imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos que estão
classificados integralmente no não circulante. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 31/03/2021. 2.2. Sumário das principais
práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas pela
Companhia são: a) Moeda funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Companhia. b) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no
reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo
reconhecido no resultado, custo amortizado e valor justo através de outros resultados abrangentes (quando aplicável). A Companhia não possui instrumentos financeiros complexos e todos são classificados como custo amortizado. Caixa e
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original
de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo
demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber de clientes:
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas,
quando aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, com
base em análise individual dos valores a receber e em montante considerado pela
Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização
desses créditos, os quais podem ser modificados em função da recuperação de
créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes.
O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante,

devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação da recuperabilidade de ativos
financeiros: Ativos 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. Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma
perda por impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais ou locais que
se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. c) Estoques:
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo
ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio. Para o ativo
biológico Soja, a Companhia mensura a custo de produção e quando o ativo está
no “ponto de colheita” é realizado a mensuração a valor justo. Após colhido, o grão
é tratado como estoque e é avaliado a valor realizável líquido. d) Ativos biológicos:
Os ativos biológicos correspondem, principalmente, a rebanho bovino (gado de
corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados nos ativos circulante e
não circulante, respectivamente. Os ativos biológicos estão mensurados pelo valor
justo, deduzidos das despesas de venda. As premissas significativas na determinação do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na nota explicativa 7.
A avaliação dos ativos biológicos é feita mensalmente pela Companhia, sendo o
ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecidos no
resultado do período em que ocorrem em linha específica da demonstração do
resultado, denominada “ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos”. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores
justos dos ativos biológicos no início e final do período avaliado. e) Operações
com partes relacionadas (passivo circulante): As transações comerciais e financeiras realizadas com controladora referem-se a mútuos e arrendamentos,
atualizados pela variação da taxa SELIC, em sua maior parte. f) Imobilizado: O
ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido
da depreciação acumulada e prováveis perdas para redução do valor recuperável
(impairment). A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com
base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na
expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as
quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada
anualmente e ajustada, se necessário, podendo variar com base na atualização
tecnológica de cada unidade. As vidas úteis dos ativos da Companhia são demonstradas na nota explicativa 8. Conforme divulgado na nota explicativa 13, a
Companhia optou pela manutenção dos saldos de reavaliação, constituídos anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07. Adicionalmente, adotou o custo atribuído
quando da adoção inicial dos CPCs em 2010. g) Intangível: Demonstrado ao
custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e prováveis perdas para
redução ao valor recuperável (impairment), sendo a amortização calculada pelo
método linear, considerando-se o prazo de vida útil. h) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A Companhia avalia anualmente o ativo imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis
desses ativos, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas indicarem
que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil
do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do
período. A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01 (R1),
aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e constatou que os mesmos são
realizáveis, conforme nota explicativa nº 8. i) Ativos e passivos não circulantes:
Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis
após doze meses subsequentes à data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos, se aplicável, até a data do balanço. j) Contas a pagar: As contas a pagar
de fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente
acrescido, quando aplicável, das variações monetárias e correspondentes encargos
incorridos até as datas dos balanços. k) Apuração do resultado e reconhecimento de receita: O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência. A receita de vendas é apresentada líquida dos impostos incidentes,
descontos e abatimentos concedidos, sendo reconhecida na extensão em que
satisfaz uma obrigação de desempenho, quando da transferência do controle dos
produtos e quando possa ser medida de forma confiável, com base no valor justo
da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou
encargos sobre vendas. As receitas financeiras representam juros e variações
monetárias decorrentes de aplicações financeiras e de partes relacionadas de
transações que geram ativos e passivos monetários e outras operações financeiras.
São reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou incorridas pela
Companhia. l) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: A
Companhia calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL),
corrente e diferido com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% para
contribuição social, sobre o lucro. Os saldos são reconhecidos no resultado da
Companhia pelo regime de competência. Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos são registrados nos balanços pelos montantes líquidos
no ativo ou no passivo não circulante. m) Novas normas, interpretações e alterações: Aplicáveis às demonstrações financeiras a partir de 01/01/2020: IFRS
16 - Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16 - Concessões de
Aluguel Relacionadas à Covid-19 (Aplicável para exercícios anuais ou períodos com início em ou após 01/01/2020): Estabelece medidas práticas para
arrendatários na contabilização de concessões de aluguel ocorridas como resultado
direto da COVID-19, ao introduzir um expediente prático para a IFRS 16. A Companhia não teve impacto nas suas demonstrações decorrentes das alterações do
IFRS 16/CPC 06. Adoção obrigatória para exercícios anuais iniciados em ou
após 01/01/2020: • IFRS 7 e IFRS 9 - Impacto da adoção inicial das alterações
da Reforma da Taxa de Juros de Referência; • Alterações às Referências à Estrutura
Conceitual nas Normas do IFRS; • Alterações à IFRS 3 - Definição de Negócios;
• Alterações à IAS 1 e IAS 8 - Definição de Material. Não há expectativa de que
as alterações acima causem impactos relevantes nas demonstrações financeiras
da Companhia. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas: Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização,
podem ser divergentes. A preparação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração se baseie
em estimativas para registro de certas transações e informações sobre dados das
suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem
diferir dessas estimativas. As revisões com relação a estimativas contábeis são
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e nos exercícios
futuros afetados. As principais estimativas aplicadas estão descritas nas notas
explicativas, sendo elas: a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - nota
explicativa nº 5; b) Estoques - nota explicativa nº 6; c) Ativos biológicos - nota
explicativa nº 7; d) Imobilizado - nota explicativa nº 8.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2020
2019
Caixa e bancos
20.245
18.522
Moeda Nacional
CDB (CDI 10% a 100%)
1.304
9.172
Fundos de Investimentos
2.069.472
616.246
Total de caixa e equivalentes de caixa
2.091.021
643.940
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem perda
dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da Fartura a riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na nota explicativa 20.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02
Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e de 2019 (Em reais)
2020
2019
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações:
Atividade operacional
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
4.543.016 (1.812.295)
Depreciação e amortização
584.076
585.229
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(842.393)
–
Valor residual do imobilizado baixado (Nota 8)
1.976.758
256.423
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos (Nota 7) (5.453.118)(1.522.962)
Resultado com juros e variações monetárias líquidas
543.471
553.212
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber de clientes
71.844
(71.405)
Impostos a recuperar
(1.334.420) (41.185)
Estoques
7.734.402
866.708
Ativos biológicos
(1.186.921)(3.182.364)
Outros
(545.635) (117.064)
Aumento (redução) nos passivos
Contas a pagar
(78.693) (165.609)
Salários e encargos sociais
(19.112) (137.003)
Impostos, taxas e contribuições a recolher
(5.229)
(947)
Outros
(274.152) (151.115)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades
operacionais
5.713.894 (4.940.377)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
Adições no imobilizado
(4.252.899)(5.208.073)
Caixa líquido utilizado nas atividades de
investimento
(4.252.899)(5.208.073)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
Empréstimos:
Obtidos
4.600.000 8.746.036
Pagamento do principal
(6.382.303)(5.955.482)
Pagamento dos juros
(379.611) (463.239)
Redução (aumento) de débitos com empresas ligadas
– (123.955)
Aumento de capital social
2.148.000 7.395.000
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades
de financiamento
(13.914) 9.598.360
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa 1.447.081 (550.090)
Demonstração da Variação do Caixa e
Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
643.940 1.194.030
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
2.091.021
643.940
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa 1.447.081 (550.090)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
5. Contas a Receber de Clientes
Contas a receber
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
Total
A vencer
Vencidos:
Até 30 dias
De 91 a 180 dias
Mais de 180 dias
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa

2020
92.885
(84.145)
8.740
2020
–

2019
164.729
(84.145)
80.584
2019
8.676

8.703
71.871
37
37
84.145
84.145
(84.145) (84.145)
8.740
80.584
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de reconhecimento
de perdas futuras em seus créditos a receber. Neste exercício findo em 31/12/2020
não houve necessidade de a Companhia realizar adições na conta de crédito de
liquidação duvidosa de títulos vencidos. Uso de estimativas: a provisão para
créditos de liquidação duvidosa foi constituída em bases consideradas suficientes
para fazer face às eventuais perdas futuras na realização dos créditos do Contas
a receber de clientes (base histórica de inadimplência) e se baseia principalmente
considerando os títulos que estão vencidos há mais de 180 dias.
6. Estoques
Descrição
2020
2019
Soja
5.648
30.273
Material de consumo
1.243.158 3.348.726
Estoque em formação
– 3.624.084
Mercadoria em poder de terceiros
40.777
198.974
Total
1.289.583 7.202.057
Movimentação dos estoques
Saldos
Saldo apresentado em 31/12/2018
6.631.244
Entrada por compra
8.608.127
(–) Custo do produto vendido
(5.754.733)
Outras movimentações
(2.282.581)
Saldo apresentado em 31/12/2019
7.202.057
Entrada por compra
4.554.843
(–) Custo do produto vendido
(8.447.524)
Outras movimentações
(2.034.151)
(Baixa)/adiantamento a fornecedores
14.358
Saldo em 31/12/2020
1.289.583
O estoque de soja refere-se a produtos agrícolas mensurados ao valor justo, menos
a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo com o pronunciamento
técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Uso de estimativa: a Companhia realiza análise do
valor realizável dos seus estoques através da comparação de seus saldos contábeis
e valor de mercado. Quando este é inferior ao valor contábil, a Companhia constitui
provisão para ajuste realizável reconhecido no resultado no período em que ocorrer.
7. Ativos Biológicos
2020
2019
QuanQuanCirculante
tidade
Valor tidade
Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses)
–
– 2.031 2.465.683
Novilhas e novilhos
1.511 3.739.060
–
–
Subtotal
1.511 3.739.060 2.031 2.465.683
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo
de produção:
Rebanho em formação
– 2.323.983
– 2.672.288
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses)
1.625 1.834.969 1.268 1.516.970
Subtotal
1.625 4.158.952 1.268 4.189.258
Total do circulante
3.136 7.898.012 3.299 6.654.941
2020
2019
QuanQuanNão circulante
tidade
Valor tidade
Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos
131
549.874
40
115.310
Vacas
3.659 11.506.226 3.129 6.539.590
Rebanho bovino
3.790 12.056.100 3.169 6.654.900
Rebanho equino
91
29.838
102
34.070
Total do não circulante
3.881 12.085.938 3.271 6.688.970
Total dos ativos biológicos
7.017 19.983.950 6.570 13.343.911
O saldo dos ativos biológicos da Companhia está avaliado pelo valor justo considerando o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido dos custos
necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os ativos avaliados
pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação e aos bezerros e
bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É considerado rebanho
em formação os custos alocados às matrizes no período de gestação. Com relação
ao custo de produção do rebanho, a Companhia entende que os estoques estão,
substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante
Saldo apresentado em 31/12/2018
4.261.341
Transferência do não circulante
(526.421)
Apropriação de custos
3.367.618
Diminuição devido a vendas
(187.185)
Aumento líquido (redução) devido aos nascimentos/(mortes)
(57.730)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
(349.022)
Outras (saídas)/ajustes
146.340
Saldo apresentado em 31/12/2019
6.654.941
Transferência do não circulante
(2.872.884)
Apropriação de custos
4.584.451
Diminuição devido a vendas
(3.108.750)
Aumento líquido (redução) devido aos nascimentos/(mortes)
(151.566)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
2.791.820
Saldo apresentado em 31/12/2020
7.898.012
Não Circulante
Saldo apresentado em 31/12/2018
4.377.244
Transferência para o circulante
526.421
Entrada por compra
6.923
Redução devido a mortes
(89.271)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
1.871.984
Depreciação
(4.331)
Saldo apresentado em 31/12/2019
6.688.970
Transferência para o circulante
2.872.884
Redução devido a mortes
(133.031)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
2.661.298
Depreciação
(4.183)
Saldo apresentado em 31/12/2020
12.085.938
Em 31/12/2020, os animais de fazenda mantidos para venda eram compostos
de 1.511 (2.031 em 31/12/2019) cabeças de gado e estão classificados no ativo
circulante.
Contrato Agrário de Parceria Pecuária
2020
2019
Circulante
Quantidade
Valor Quantidade
Valor
Vacas
472 660.867
700 980.099
Total
472 660.867
700 980.099
A Companhia possui contrato de parceria pecuária com o objetivo de aumentar
seu rebanho bovino. A Companhia ficou responsável pelo manejo e criação dos
animais em sua propriedade, dividindo com o parceiro todos os gastos incorridos
na formação dos animais e os bezerros e bezerras nascidas. Em julho de 2020 o
segundo ciclo da parceria foi concluído com o reconhecimento no rebanho de 110
bezerras e 115 bezerros, no montante de R$ 331.004, referente a parcela da Fartura
nos resultados do contrato de parceria. O terceiro ciclo foi iniciado em agosto de
2020. Uso de estimativas: premissas para o reconhecimento do valor justo dos
ativos biológicos: Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico, a Companhia
reconhece seus ativos biológicos a valor justo menos despesa de venda, seguindo
as premissas em sua apuração: (i) A Companhia determinou que a abordagem de
mercado é a técnica de avaliação mais apropriada para o cálculo do valor justo
para os ativos biológicos consumíveis maduros e a abordagem de custo para os
imaturos, conforme CPC 46. (ii) Especificamente quanto a divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização previstos no CPC 46, utilizado a
hierarquia no nível 1. (iii) O valor de mercado do rebanho bovino é obtido através
de pesquisa de preços em mercados específicos de cada área e são considerados
dados como idade, raça e qualidades genéticas similares, divulgados por empresas
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especializadas, além dos preços praticados pela Companhia em vendas para terceiros. (iv) A apuração da exaustão dos ativos biológicos é realizada com base no valor
justo no período. Os eventuais ajustes ocorridos da nova avaliação a valor justo deverão ser lançados contra a conta “Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos”.
(v) A Companhia definiu por efetuar a avaliação do valor justo de seus ativos biológicos mensalmente, sob o entendimento de que este intervalo é aceitável para que
não tenha defasagem do saldo de valor justo dos ativos biológicos registrado em suas demonstrações financeiras. Em 31/12/2020 e 2019, a Companhia não possuía
quaisquer tipos de ativos biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia de exigibilidade, bem como não existiam quaisquer outros riscos (financeiros e
compromissos) que impactassem os ativos biológicos da Companhia.
8. Imobilizado
Descrição
Taxa anual de depreciação Saldo em 2019 Adições
Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2020
Terrenos
52.722.352
2.000
–
–
–
52.724.352
Edificações e instalações
4.948.122
41.756
–
32.250
–
5.022.128
Equipamentos e acessórios
6.427.876
34.941 (1.929.509)
–
–
4.533.308
Veículos
716.832
220.723
–
–
–
937.555
Móveis e utensílios
224.046
3.441
–
–
–
227.487
Pastagem
15.860.948
– (1.593.324)
2.702.758
–
16.970.382
Correção e preparo do solo
3.854.162
–
–
–
–
3.854.162
Outros
972.891
6.118
–
–
–
979.009
Subtotal do imobilizado:
85.727.229
308.979 (3.522.833)
2.735.008
–
85.248.383
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações
2% a 4%
(1.945.715)
–
–
–
(125.501)
(2.071.216)
Equipamentos e acessórios
5% a 33%
(2.937.054)
–
796.835
–
(478.017)
(2.618.236)
Veículos
10% a 20%
(339.069)
–
–
–
(69.993)
(409.062)
Móveis e utensílios
10%
(209.549)
–
–
–
(5.551)
(215.100)
Pastagem
5%
(6.566.334)
– 1.010.971
–
(931.159)
(6.486.522)
Correção e preparo do solo
20%
(1.270.705)
–
–
–
(770.832)
(2.041.537)
Outros
4% a 10%
(786.287)
–
–
–
(24.951)
(811.238)
Total Depreciação acumulada
(14.054.713)
– 1.807.806
–
(2.406.004)
(14.652.911)
Imobilizado em andamento
840.162 5.443.656
(261.731)
(2.735.008)
–
3.287.079
Total do imobilizado:
72.512.678 5.752.635 (1.976.758)
–
(2.406.004)
73.882.551
Descrição
Taxa anual de depreciação Saldo em 2018 Adições
Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2019
Terrenos
52.678.049
44.303
–
–
–
52.722.352
Edificações e instalações
4.710.176
9.700
–
228.246
–
4.948.122
Equipamentos e acessórios
5.982.943
444.933
–
–
–
6.427.876
Veículos
716.832
–
–
–
–
716.832
Móveis e utensílios
222.246
1.800
–
–
–
224.046
Pastagem
11.635.160
–
(580.580)
4.806.368
–
15.860.948
Correção e preparo do solo
3.407.074
–
–
447.088
–
3.854.162
Outros
895.391
77.500
–
–
–
972.891
Subtotal do imobilizado:
80.247.871
578.236
(580.580)
5.481.702
–
85.727.229
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações
2% a 4%
(1.835.544)
–
–
–
(110.171)
(1.945.715)
Equipamentos e acessórios
5% a 33%
(2.429.598)
–
–
–
(507.456)
(2.937.054)
Veículos
10% a 20%
(283.599)
–
–
–
(55.470)
(339.069)
Móveis e utensílios
10%
(203.373)
–
–
–
(6.176)
(209.549)
Pastagem
5%
(6.268.338)
–
324.157
–
(622.153)
(6.566.334)
Correção e preparo do solo
20%
(574.387)
–
–
–
(696.318)
(1.270.705)
Outros
4% a 10%
(761.281)
–
–
–
(25.006)
(786.287)
Total Depreciação acumulada
(12.356.120)
–
324.157
–
(2.022.750)
(14.054.713)
Imobilizado em andamento
1.692.027 4.629.837
–
(5.481.702)
–
840.162
Total do imobilizado:
69.583.778 5.208.073
(256.423)
–
(2.022.750)
72.512.678
No ano findo em 31/12/2020, com a assinatura do contrato da parceria agrícola
junto à Sierentz e a consequente opção de cessar as atividades relacionadas ao
plantio de soja e milho, a Companhia executou a venda do maquinário que não seria
mais útil totalizando uma baixa líquida de (R$ 1.132.674) sendo essa registrada
na demonstração do resultado no grupo contábil de “outras receitas operacionais,
líquidas de outras despesas”. Além disso, com a concentração das atividades
fins no segmento pecuário, a Companhia realizou a reforma de 1.430 hectares
de áreas de pastagens realizando assim a baixa do saldo residual contábil no
montante de (R$ 582.353) e, simultaneamente, reconheceu o custo dessa reforma
no total de R$ 2.702.758. Contrato de Parceria celebrado: Em fevereiro de 2020,
a Companhia (“Parceira Outorgante”) celebrou contrato de parceria rural de área
agricultável para fins de exploração agrícola junto à SIERENTZ AGRO BRASIL
LTDA (“Parceira Outorgada”) com base nos ditames da Lei nº 4.504, de 30/11/1964
e do Decreto nº 55.791, de 31/03/1965. O objeto é a Parceria Rural sobre área
agricultável, com aptidão para exploração e cultivo de culturas anuais de grãos,
sendo predominantemente soja, em área inicialmente estimada de 5.109 ha (cinco
mil cento e nove hectares), preservando a integração lavoura-pecuária (“ILP”).
Item
acordado
Objeto
Parceria Rural sobre área agricultável
Área
aproximadamente 5.109 hectares
exploração
intensiva
de atividade agrícola de culturas
Exploração
anuais de grãos
Predomínio
Soja
15 anos, com início na data do fechamento até o término
Prazo de vigência
da última colheita (2034/2035)
ficará responsável pelos investimentos financeiros necesParceira outorgada
sários para preparação da área agricultável real, plantio,
gerenciamento de todo ciclo da lavoura.
Parceira outorgante
contribuirão com a área agricultável real e Infraestrutura
novas infraestruturas serão rateadas entre as partes na
Benfeitorias
proporção de 50% para cada. Manutenção daquelas já
existentes, de acordo com os termos contratuais.
os parceiros outorgantes terão direito ao percentual de
Participação nos
participação na produção, limitado a quantidade de sacas
frutos e produção
máxima por hectare.

na demonstração do fluxo de caixa. Não há covenants atrelados aos empréstimos. 10. Contas a Pagar a Partes Relacionadas: Corresponde às transações
financeiras realizadas com a controladora WLM Participações e Comércio de
Máquinas e Veículos S.A. pactuadas através de contratos de arrendamento e de
mútuo. Os encargos sobre as operações de mútuo são calculados pela variação
da taxa SELIC. No exercício findo em 31/12/2019, a Companhia possuía um saldo
inicial de mútuo de R$ 2.852.072, atualizado monetariamente e acrescido dos
encargos de IOF e retenção do imposto de renda no total líquido de R$ 173.484.
Em 30/08/2019 a Companhia liquidou o montante de R$ 130.000, restando um
saldo de mútuo de R$ 2.895.556 que foi utilizado para integralização de capital
na totalidade pela sua controladora. A verba atribuída a remuneração da Diretoria
levou em consideração que a maior parte dos Diretores da Companhia já são
remunerados pela controladora WLM.
11. Outras Obrigações
Descrição
2020
2019
Cotas de consórcio
–
100.804
Contrato de parceria
1.499.737
–
Outros
116.860
290.209
Total
1.616.597
391.013
Circulante
680.628
391.013
Não circulante
935.969
–
12. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido: Os
valores do imposto de renda e da contribuição social diferidos são provenientes
de diferenças temporárias ocasionadas, principalmente, pela reserva de reavaliação e pelo reflexo dos ajustes patrimoniais decorrentes da adoção dos novos
pronunciamentos contábeis. Os valores apresentados são revisados anualmente.
Descrição
2020
2019
Imposto de renda
8.671.237
7.995.629
Contribuição social
3.121.645
4.987.635
Total
11.792.882 12.983.264
2020
2019
Reserva de reavaliação
35.969.618 36.945.955
Custo atribuído a realizar
17.558.415 17.605.574
Ajuste líquido dos ativos biológicos
7.157.668
3.298.737
60.685.701 57.850.266
Tributos diferidos passivos - 34%
(20.633.138) (19.669.090)
IR e CSLL sobre diferenças temporárias ativas e
constituição de Prejuízo Fiscal e Base Negativa (*) 8.840.256
6.685.826
Saldo de tributos diferidos passivos líquido
(11.792.882) (12.983.264)
A Fartura, possui os seguintes prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição
social, cujos créditos tributários serviram de base para constituição dos tributos
diferidos ativos, sendo estes compensáveis com o imposto de renda e contribuição
social diferidos provisionados no passivo, observado o limite de 30%, quando
aplicável.
2020
Prejuízo fiscal - IRPJ
27.255.262
Base negativa - CSLL
22.227.174
Uso de estimativas: a Companhia registra e avalia seus ativos fiscais diferidos
de acordo com a expectativa de realização dos ativos e na alíquota fiscal vigente.
13. Patrimônio Líquido: Capital social: Representado por 1.912.549 ações ordinárias nominativas e 562.212 ações preferenciais, sem valor nominal. As ações
preferenciais têm prioridade no recebimento de dividendos, que serão iguais aos
das ordinárias. Além disso, as ações preferenciais adquiriram o direito a voto a
partir do terceiro ano em que a Companhia deixou de distribuir dividendos. Em
Assembleia Geral Extraordinária de 30/06/2020, a diretoria aprovou o aumento
de Capital Social de R$ 49.195.790 para R$ 58.738.805, com a emissão de mais
320.558 Ações Ordinárias Nominativas, totalizando o montante de R$ 9.543.014,
sendo R$ 5.300.000 integralizados pela Agropecuária São Sebastião do Araguaia
Ltda e R$ 4.243.014 integralizados pela sua controladora. Reserva de Reavaliação
e Ajuste de Avaliação Patrimonial: Consoante o artigo 4º da Instrução CVM nº 469,
de 02/05/2008, a Companhia optou pela manutenção dos saldos das contas de
reserva de reavaliação, constituídas anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07.
Os Ajustes de Avaliação Patrimonial representam a contrapartida dos ajustes
patrimoniais líquidos efetuados no ativo imobilizado. Dividendos: Em ocasião de
lucros acumulados, os acionistas terão direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, 25% do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei
nº 6.404/76 e artigo 29 do estatuto social.
14. Receita Operacional Líquida
Descrição
2020
2019
Pecuária
4.267.749
118.578
Soja
7.662.844
6.198.424
Outros
752.060
–
Total de Receita de vendas
12.682.653
6.317.002
Impostos faturados
(261.435)
(140.467)
Descontos/Vendas canceladas
(43.651)
–
Total
12.377.567
6.176.535
15. Custo de Venda de Bens
Descrição
2020
2019
Pecuária
3.108.750
187.185
Soja
7.519.382
5.754.733
Sementes, adubos e defensivos
3.898.449
3.541.510
Pessoal
98.054
88.420
Operações com máquinas
801.308
660.230
Outros
2.721.542
1.464.573
Outros
928.142
–
Total
11.556.274
5.941.918
16. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição
2020
2019
Salários e encargos
710.398
848.086
Serviços de terceiros
128.330
113.898
Manutenção predial e outros
175.844
148.200
Benefícios a empregados (*)
44.525
84.085
Condução, viagens e estadas
135.375
158.726
Impostos, taxas e contribuições
216.693
247.005
Comunicações
42.694
46.260
Manutenção de frota própria
83.535
74.780
Manutenção de máquinas e equipamentos
61.281
26.635
Despesas com seguros
6.059
9.326
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Descrição
2020
2019
Anúncios e publicações
96.855
70.193
Multas
586
1.019
Manutenção de obras de infraestrutura
93.085
143.198
Amortizações de depreciações
584.076
585.229
Outros
682.863
341.545
Total
3.062.199 2.898.185
(*) Refere-se a Plano de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Transporte.
17. Outras Despesas Operacionais, Líquidas de Outras Despesas
Descrição
2020
2019
Outras receitas operacionais
Lucro proveniente da alienação de bens do
ativo não circulante
202.325
–
Perdas por morte de animais
(293.550)
(148.706)
Reconhecimento de créditos tributários
1.206.985
–
Outras despesas operacionais, líquidas de receitas
(116.715)
7.947
Total
999.045
(140.759)
18. Resultado Financeiro
Descrição
2020
2019
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras (*)
55.032
74.642
Atualização monetária
747
1.031
Descontos obtidos
176
23.660
Outras receitas financeiras
–
881
Subtotal
55.955
100.214
Despesas Financeiras
Juros
(551.514) (385.771)
Atualização monetária
–
(167.440)
Despesas bancárias
(15.075)
(77.348)
Outras despesas financeiras
–
(585)
Subtotal
(566.589) (631.144)
Total do Resultado Financeiro
(510.634) (530.930)
(*) Os rendimentos de aplicação financeira considerados referem-se as contas de
caixas e equivalentes de caixa
19. Reconciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas
bases abaixo apresentadas:
Descrição
2020
2019
Lucro (prejuízo) antes da Contribuição Social e do
Imposto de Renda
3.700.623 (1.812.295)
Alíquota fiscal combinada da contribuição social e do
Imposto de Renda
34%
34%
Encargos da Contribuição Social e do Imposto de
Renda às alíquotas combinadas
(1.258.212)
616.180
Ajustes
Créditos tributários de anos anteriores reconhecidos no
período (não ativados)
2.100.605
(616.180)
Tributos no resultado
Diferido
842.393
–
842.393
–
20. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamento
de riscos: A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais estão registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender
suas necessidades operacionais. A Administração desses riscos é efetuada por
meio da definição de estratégias elaboradas e aprovadas pela Administração da
Companhia, não sendo realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros
derivativos ou derivativos embutidos. As descrições dos riscos da Companhia estão
assinaladas a seguir: Risco de preço: Existe um potencial risco de variação de
preço nas commodities agrícolas influenciadas por condições de mercado, as quais
muitas vezes independem da gestão direta da Administração. Na medida em que
haja uma perspectiva de crescimento na atuação neste segmento, a Administração
avaliará outras estratégias com vista a obter maior proteção contra a variação dos
preços das commodities. Risco de crédito: A Companhia está sujeita ao risco de
crédito, relacionado as contrapartes de suas aplicações e às contas a receber de
clientes. As operações de vendas são concentradas em poucos clientes. Embora
possa existir um risco por conta da concentração, parcela substancial das vendas
é realizada para clientes com limites de créditos aprovados pela Administração da
Companhia. O risco de crédito é administrado por normas internas específicas de
análise e aprovação do crédito de clientes, estabelecendo limites de exposição
por cliente e garantias acessórias necessárias. Historicamente, a Companhia não
registra perdas significativas nas contas a receber de clientes. O valor contábil dos
ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima
do crédito na data das demonstrações financeiras é a seguinte:
Descrição
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
2.091.021
643.940
Contas a receber de clientes
8.740
80.584
Total
2.099.761
724.524
Risco de liquidez: A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos,
administrando seu capital através de um planejamento, monitorando seus recursos financeiros disponíveis, para o devido cumprimento de suas obrigações.
Em 31/12/2020, os passivos da Companhia correspondem a contas a pagar, no
montante de R$ 277.733, que serão liquidados em um prazo médio de 30 dias.
Além disso a Companhia obteve empréstimos e financiamentos no valor de
R$ 7.112.536 obtidos no mercado para custear as operações agrícola e pecuária.
Adicionalmente, a Companhia foi capitalizada no montante líquido de R$ 9.543.014
através de recursos obtidos junto aos seus acionistas.
Fluxo
De 3 De 4
Valor
de caixa
Até
De 1 a De 2 a a 4 a 5
Produto
contábil contratual 1 ano
2 anos 3 anos anos anos
Empréstimos e
financiamentos 7.112.536 7.360.431 4.001.702 2.706.554 652.176
–
–
b) Instrumentos financeiros: Recebíveis e passivos financeiros mensurados
ao custo amortizado: Os instrumentos financeiros incluídos nesse grupo são
valores provenientes de transações comuns como clientes, fornecedores, contas a
pagar e empréstimos mantidos pela Companhia, todos a custo amortizado. Todos
estão registrados pelos seus valores nominais acrescidos, quando aplicável, de
encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação das despesas e receitas
é reconhecida ao resultado do exercício. c) Análise de sensibilidade: De acordo
com o CPC 40, a Companhia realiza análise de sensibilidade dos principais riscos
aos quais os instrumentos financeiros estão expostos. As aplicações financeiras estão concentradas em fundos de investimento e CDB’s. Os fundos são classificados
como renda fixa e referenciados DI, os quais investem preponderantemente em
ativos pós-fixados ao CDI e apresentam liquidez diária para resgate. Outra parcela
corresponde a CDB’s com liquidez diária, que também são indexados a taxa CDI.
Em 31/12/2020, o saldo de aplicações financeiras considerando uma expectativa
de variação do CDI 2,65%, resultaria um impacto no resultado no exercício seguinte no montante de R$ 55.412 mil. Risco de câmbio: A Companhia não possui
instrumentos financeiros com exposição a moedas internacionais. Risco de juros:
A Companhia não possui risco de juros passivos, tendo em vista que os juros são
pré-fixados. 21. Cobertura de Seguros: A Companhia possui seguros contratados
para veículos, bem como para as suas instalações e responsabilidade civil, cuja
importância segurada em 31/12/2020 totaliza, aproximadamente, R$ 5.397.280
(R$ 8.446.207 - 31/12/2019).
Valor
Ramo
Tipo de cobertura
segurado
Compreensivo Incêndio, queda de raio e explosão; danos eléempresarial
tricos - riscos comerciais; responsabilidade civil
(Multirriscos) operações; responsabilidade civil empregador;
roubo ou furto qualificado de bens; roubo ou furto
de valores em trânsito; roubo ou furto de valores
no interior do estabelecimento; vendaval até fumaça; danos morais decorrentes de responsabilidade
civil empregador; danos morais decorrentes de
responsabilidade civil operações.
R$ 3.100.000
Benfeitorias/
Perdas, danos materiais causados aos equipaProdutos
mentos devido a fusão, carbonização, queima ou
agropecuários/ derretimento de fios, enrolamentos, circuitos e
Equipamentos aparelhos elétricos e eletrônicos, variações anormais de tensão, curto circuito, arco voltaico, calor
provocado por eletricidade gerada artificialmente
em decorrência de condição acidental, súbita e
imprevista, descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza
elétrica, salvo se em consequência de raio.
R$ 4.561.500
Automóvel/
Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade civil
RCF/APP
facultativa e acidentes pessoais de passageiros. R$ 1.398.640
R$ 9.060.140
22. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa: Em 2020 e 2019, as movimentações patrimoniais que não afetaram os fluxos de caixa consolidado da
Companhia, são como seguem:
2020
2019
Integralização de Adiantamento para futuro aumento
de capital
7.395.000
–
Imobilizado do contrato de parceria
1.499.736
–
Venda de maquinário referente contrato de parceria
1.060.000
–
Aumento de capital social em controladas por mútuo
– 2.895.556
Total
9.954.736 2.895.556

facultado a parceira outorgante escolher entre liquidação
financeira ou na entrega dos grãos
O contrato prevê o cumprimento de algumas atividades operacionais e de investimentos pelos parceiros. A responsabilidade pela execução destas podem ser
individuais ou partilhadas entre eles, de acordo com as características do contrato.
Dessa forma, a Companhia adotou os seguintes entendimentos de contabilização:
• Imobilizado em andamento: custos relacionados a serviços de reforma e construção de edificações e instalações necessárias ao parceiro para melhor adaptação
e aplicação dos recursos no plantio da soja, adequação da infraestrutura com a
construção de pontes e drenos, preparo e limpeza do solo. Em 31/12/2020 foram
alocados o montante de R$ 2.606.155. • Outros ativos circulantes: serviços de
manutenções de edificações, pontes e limpezas, serviços de desmanche de cercas,
manutenções de estradas, depreciações e assistências diversas. Estes custos são
alocados no ativo, como se fossem “custos em formação” e serão reconhecidos no
resultado do exercício anualmente, quando o ciclo do contrato for encerrado. Em
31/12/2020 foram alocados o montante de R$ 693.164. Em ambos os casos acima,
quando a obrigação é partilhada entre os parceiros, o valor a receber e/ou a pagar
é reconhecido numa conta gráfica denominada “contrato de parceria” na rubrica
“outras obrigações” (nota 11). Os saldos em 31/12/2020, seguem conforme a seguir:
Passivo
2020
Circulante
Contrato de parceria
563.767
Não Circulante
Contrato de parceria
935.969
Total
1.499.736
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Durante o exercício
de 2020 a Companhia contratou avaliadores independentes para avaliar o valor
realizável de seus ativos. Esses avaliadores indicaram que o valor de realização
das terras, que inclui pastagens, é superior aos saldos registrados na contabilidade
no encerramento do exercício. Portanto, a Companhia concluiu que os montantes
registrados no exercício de 2020 são realizáveis em conformidade com o CPC 01.
9. Empréstimos e Financiamentos
Taxa média anual
Descrição
Indexador
2020
2019
de juros (%)
Aplicados no Capital de giro
Pré
5,55 a 8,99% 7.001.208 8.428.847
Aplicados no Imobilizado
Pré
8,5% 111.328 301.385
Total
7.112.536 8.730.232
Circulante
3.800.284 3.124.307
Não circulante
3.312.252 5.605.925
Seguem as movimentações ocorridas no período/exercício:
Descrição
2020
Saldo em 31/12/2019
8.730.232
Novos empréstimos e financiamentos obtidos
4.600.000
Encargos de dívidas - juros
544.218
Pagamento do principal (*)
(6.382.303)
Pagamento dos juros (*)
(379.611)
Saldo em 31/12/2020
7.112.536
(*) Liquidação das linhas de crédito do Basa para custeio agrícola e do Itaú aplicada
no capital de giro obtidas no ano de 2019.
Aplicados no Capital de Giro: Recursos destinados a financiar integralmente
as atividades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização
de produtos ou insumos agropecuários utilizados na atividade agropecuária. São
garantidos por aval da controladora WLM Participações e Comércio de Máquinas
e Veículos S.A., e, em algumas pelo penhor da safra. A periodicidade das suas
amortizações pode ser mensal ou anual, com a última parcela a vencer em março
de 2023. Aplicados no Imobilizado: Recursos destinados a financiar a modernização de máquinas e implementos agrícolas utilizadas na produção de grãos e
apoio no segmento pecuário da Companhia. Essa linha de crédito é amortizada
mensalmente com a última parcela a vencer em julho de 2021. A Companhia tem
como prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento
A Diretoria: Eugenio Ricardo Araujo Costa - Diretor-Presidente. Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor. Alvaro Véras do Carmo - Diretor. Leandro Cardoso Massa - Diretor.
Nargilla Naira Rodrigues da Costa - Contadora - CRC/RJ 111.602/O-0
Declaração da Diretoria: Para os fins do disposto no § 1º, incisos V e VI, do artigo 25, da Instrução CVM nº 480, de (ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes Deloitte
07/12/2009, os Diretores da Fartura Agropecuária S.A. abaixo assinados, no desempenho de suas funções legais e Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 26/03/2021, sobre as Demonstrações Financeiras relativas
estatutárias, após exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020, bem como do ao exercício findo em 31/12/2020. Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
relatório de revisão dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, declaram
Eugenio Ricardo Araujo Costa - Diretor-Presidente. Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor.
que: (i) reviram, discutiram e aprovam as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020, e,
Alvaro Véras do Carmo - Diretor. Leandro Cardoso Massa - Diretor.
Liquidação
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras: Aos Acionistas e Administradores da Fartura
Agropecuária S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Fartura Agropecuária S.A. (“Companhia”),
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 Fartura Agropecuária 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 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 - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais
assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Realização das terras no ativo
imobilizado: Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a Companhia apresenta um
histórico de prejuízos em exercícios anteriores nas operações, o que representa um indicativo de risco para realização
dos ativos imobilizados (impairment). Esse assunto foi considerado como significativo para auditoria devido a relevância
das terras do ativo imobilizado em relação às demonstrações financeiras da Companhia. Nossos procedimentos de
auditoria sobre as conclusões da Administração sobre a realização do ativo imobilizado incluíram, dentre outros:
(i) entendimento e avaliação dos controles mantidos pela Companhia para monitorar o valor de realização das terras
registradas no ativo imobilizado; (ii) indagação à Administração sobre os profissionais indicados por ela para avaliação
ao valor de mercado; (iii) entendimento dos critérios adotados por esses profissionais no processo de avaliação das terras
ao valor de mercado; (iv) confirmação da consistência da metodologia e avaliação da razoabilidade das premissas utilizadas sobre as terras do ativo imobilizado; e (v) examinamos também a adequação das divulgações efetuadas pela
Companhia sobre esse assunto, incluídas nas notas explicativas. Com base nas evidências de auditoria obtidas por meio
de nossos procedimentos, entendemos que as conclusões da Administração sobre a realização do ativo imobilizado,
assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Responsabilidade da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria
das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Antônio Carlos Brandão de Sousa
Auditores Independentes
Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
CRC nº 1 RJ 065976/O-4

CNPJ 10.826.232/0001-57
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas
Explicativas relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021. A Administração.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em Reais)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)
Reserva de lucros
ATIVO
2020
2019
Capital social
Retenção de lucros Lucros a realizar
Legal Lucros acumulados
Total
Circulante
9.718.873
10.063.973
15.000.000
36.697.956
25.255.527 3.053.468
80.006.951
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
800
855 Saldos em 31 de dezembro de 2018
(8.000.000)
(8.000.000)
Aplicações financeiras (Nota 6)
9.406.516
9.746.072 Distribuição de Retenção de Lucros
2.628
2.628
Contas a receber (Nota 7)
54.960
65.623 Ajuste de Exercícios Anteriores
Impostos a recuperar (Nota 8)
251.673
246.508 Realização Reserva Reavaliação Coligadas
11.686.062
11.686.062
Despesas pagas antecipadamente (Nota 9)
4.924
4.915 Lucro do exercício
Não Circulante
69.624.085
67.378.070 Destinação do resultado
584.303
(584.303)
Bens destinados a venda (Nota 10)
465.132
465.132 Constituição de Reserva Legal
(12.000.000)
(6.300.000) (18.300.000)
Propriedade para investimentos (Nota 11)
5.662.640
5.662.640 Distribuição de Lucros
4.801.759
(4.801.759)
Adiantamento para futuro aumento de capital
- Destinação Lucro Acumulado
35.000.000
(28.700.584)
(6.299.416)
Investimentos (Nota 12)
63.461.653
61.212.607 Aumento de Capital
50.000.000
4.801.759
6.956.111 3.637.771
65.395.641
Imobilizado (Nota 13)
34.660
37.691 Saldos em 31 de dezembro de 2019
9.900.732
9.900.732
TOTAL DO ATIVO
79.342.958
77.442.043 Lucro do Exercício
9.405.695
495.037
(9.900.732)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020
2019 Destinação do Lucro Acumulado
50.000.000
14.207.454
6.956.111 4.132.808
75.296.373
Circulante
4.046.585
12.046.403 Saldos em 31 de dezembro de 2020
Obrigações tributárias (Nota 14)
23.635
24.279
Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Obrigações trabalhistas e sociais (nota 15)
22.950
22.124
2020
2019
2020
2019
4.000.000
12.000.000
Partes Relacionadas (Nota 16)
Aquisição de Imobilizado
(5.438)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
75.296.373
65.395.640 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
9.900.732 11.686.062 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(40.198)
Capital social (Nota 17)
50.000.000
50.000.000 RESULTADO DO EXERCÍCIO
(11.584.534) (12.858.423) Dividendos Recebidos e Devolução de AFAC
9.335.488 12.244.190
Reserva de lucros (Nota 18)
25.296.373
15.395.640 Resultado da Equivalência Patrimonial
Depreciações
8.472
8.484 Outras Despesas
(20)
(624)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
(1.675.330) (1.163.877) Caixa líquido gerado pelas atividades de
LÍQUIDO
79.342.958
77.442.043 Resultado Ajustado
Aplicações Financeiras
339.557
3.540.665
investimentos
9.330.030 12.027.448
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Impostos a Recuperar
(5.165)
(120.590) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Demonstrações dos Resultados
Contas a Receber
10.663
1.988 Dividendos Pagos
- (14.300.000)
dos Exercicios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Despesas Antecipadas
9
888 Resgate de Notas Promissórias
(8.000.000)
2020
2019 Diminuição / Aumento no Ativo Circulante e
Caixa líquido gerado pelas atividades de
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS
9.698.512
11.036.917
Não Circulante
345.064
3.422.951
financiamentos
(8.000.000) (14.300.000)
Despesas Administrativas
(2.175.984)
(2.094.553) Obrigações Tributárias
(644)
15.905 Aumento das disponibilidades durante o
Despesas tributárias
(35.119)
(61.153) Obrigações Trabalhistas e Sociais
826
(3.394)
exercício
(54)
(967)
Resultado de Equivalência Patrimonial
11.584.534
12.858.423 Diminuição / Aumento no Passivo Circulante
Outras Receitas Líquidas/Despesas
325.081
334.200
e Não Circulante
182
12.511 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do
Exercício
855
1.822
(Prejuízos) com Investimentos (Nota 13)
- Caixa Líquido Gerado pelas Atividades
Resultado antes do efeito financeiro
9.698.512
11.036.917
Operacionais
(1.330.084)
2.271.585 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do
Exercício
801
855
Resultado financeiro, líquido
202.220
649.145 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(54)
(967)
Lucro líquido do exercício
9.900.732
11.686.062 Investimento em Coligadas
(175.920) Caixa Líquido Gerado no Exercício
Lucro por ação
11,00
12,98
pondentes custos e despesas são reconhecidos pelo regime de competência
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Notas Explicativas: Contexto Operacional: CMSA Participações S.A. é uma dos exercícios. As principais fontes de receitas e despesas são provenientes
José Inácio Cercal Fucci - Presidente - CPF 001.549.517-57
holding de capital fechado, que tem por finalidade a realização de investimen- dos investimentos em coligadas e controladas reconhecidas pelo método da
Renata de Rezende Sant'Anna - Conselheira - CPF 016.730.457-74
tos e participações como acionista ou quotista, em empresas concessionárias equivalência patrimonial. Aplicações financeiras: Representados principalLuis Roberto de Sant'Anna - Conselheiro - CPF 425.008.697-68
de serviços públicos nas áreas de rodovias e geração de energia. Apresen- mente por aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários, reDIRETORIA EXECUTIVA
tação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram gistrados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos até
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis a data o balanço que não superam o valor de mercado. Investimentos: As Leonardo de Queiroz Sant'Anna - Diretor Presidente - CPF 017.964.557-92
adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições contidas participações nos investimentos em coligadas são avaliadas pelo método de
Pedro Luis de Sant'Anna - Diretor Administrativo Financeiro
na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) alteradas pelas Leis nos equivalência patrimonial e os outros investimentos, pelo método do custo de
CPF 091.708.327-06
11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpre- aquisição. Encontram-se disponíveis na Sede da Empresa as Demonstrações
CONTADOR
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Princi- Contábeis Completas. As Demonstrações Contábeis foram auditadas pela:
Pedro Henrique Carvalho de Sion - CRC-RJ 105.569/O-9
pais Práticas Contábeis: Apuração dos resultados: As receitas e os corres- NARDON, NASI - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

Arles Empreendimentos e Participações S.A.
cnpj: 17.526.893/0001-06

nota
2020
2019
Ativo
circulante
1.795
878
Caixa e equivalentes de caixa
4
1.025
603
Impostos a recuperar
Valores a receber
5
770
275
não circulante
3
3
Valores a receber sociedades ligadas
3
3
Propriedade para investimentos
6
38.514
41.499
Total do ativo
40.312
42.380
passivo
circulante
3.242
2.166
Impostos e contribuições a recolher
41
37
Dividendos a pagar
3.201
2.129
não circulante
28.541
29.645
Empréstimos e financiamentos
7
21.451
21.781
Impostos e contribuições diferidos
8
7.090
7.864
patrimônio líquido
8.529
10.569
Capital social
9
1.350
1.350
Capital a integralizar
(200)
(200)
Reserva legal
270
270
Reservas de Lucros
4.370
2.917
Ajuste de Avaliação Patrimonial
2.739
2.739
Lucro (Prejuízo) acumulado
3.493
Total do passivo e patrimônio líquido
40.312
42.380
A Arles Empreendimentos e Participações SA (“Companhia”) é uma sociedade anônima, sediada, no Estado do Rio de Janeiro e constituída em 04 de
fevereiro de 2013. A principal atividade da Companhia é a locação do imóvel
situado a Rua Oswaldo Cruz, 415, Centro, São Luís, Maranhão.
As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31/12/2020
Em milhares de reais
nota
2020
2019
Receita operacional líquida
10
3.683
3.625
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
11
(483)
(464)
Outras receitas (despesas) operacionais
(2.919)
5.925
Lucro operacional
281
9.086
Receitas financeiras
16
37
(1.903)
(1.921)
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
12
(1.887)
(1.884)
Lucro antes do I.R. e da contribuição social
1.606
7.202
I.R. e contribuição social - corrente
(136)
(127)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 8
774
(2.232)
Lucro (Prejuízo) do exercício
(968)
4.843
Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020
Em milhares de reais
Ajuste
capital
Reser- Lucros/
de
social
va de
pre- Avacapi- a inteRe- Reten- juízos liação
tal so- grali- serva ção de acumu- patricial
zar Legal Lucros lados monial Total
Saldo em 31/12/2018 1.350 (200)
270 2.917
- 2.739 7.076
Lucro do Exercício
- 4.843
- 4.843
Absorção de prejuízo
- (1.350)
- (1.350)
Saldo em 31/12/2019 1.350 (200)
270 2.917 3.493 2.739 10.569
Prejuízo do Exercício
(968)
- (968)
Dividendos
- (1.072)
- (1.072)
Destinação de lucros
- 3.493 (3.493)
Absorção de prejuízo
- (968)
968
Saldo em 31/12/2020 1.350 (200)
270 4.370
- 2.739 8.529

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/2020
Em milhares de reais
2020 2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
3.280 3.261
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social
1.606 7.202
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Juros sobre financiamentos
1.901 1.919
Valor justo das propriedades para investimento
(2.985) (5.860)
Variações nos ativos e passivos operacionais
2.772 3.297
Valores a receber
(495)
(18)
Impostos a recuperar
(4)
52
Impostos e contribuições a recolher
(9)
2
caixa gerado nas operações
(119) (111)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(119) (111)
caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
2.653 3.186
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimo
(2.231) (2.137)
Dividendos pagos
- (1.350)
caixa líquido consumido nas atividades de
financiamento
(2.231) (3.487)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa e
contas garantidas
422 (301)
caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
603
904
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4) 1.205
603
Variação do caixa de equivalentes de caixa
422 (301)
A DIRETORIA
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

CIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA

CNPJ: 33.015.124/0001-08
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O BALANÇO PATRIMONIAL e as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS relativos ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, EM REAIS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020 EM REAIS
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
ATIVO
31/12/2020
31/12/2019 PASSIVO
1.893.812,15 1.829.478,16
3.640.411,30 3.228.813,96 Renda de Aluguéis
CIRCULANTE
2.637.046,50 1.895.988,20 CIRCULANTE
3.495,49
26.988,45
40.000,00
40.000,00 Juros e Multas
Caixa
364,06
364,06 Empréstimo - Ruth Chame
Rendimento aplicação financeira
280,72
1,12
182.500,00
182.500,00 Receita não operacional
Banco Itaú (conta movimento)
(21.386,20) (149.767,39) Sinal para venda imóvel
335.000,00
6.520,28
Assoc.
dos
Lojistas
Shopping
Sabores
201.886,64
185.877,28
Banco Bradesco (conta movimento)
19,49
64,80
Despesas Financeiras
1.461.554,92 1.326.261,13 Honorários da Diretoria
(334.000,00) (552.000,00)
Banco Bradesco (conta investimento)
(7.077,80)
(7.148,38) Impostos e Encargos Sociais
1.015.112,82
981.126,19 Salários Administrativos
(244.132,51) (253.491,80)
2.665.126,95 2.052.475,11 Condomínio (Light, CEDAE etc)
Locatários
(252.166,67) (199.665,22)
81.006,50
67.561,92 Encargos e Tributos Sociais
NÃO CIRCULANTE
462,92
462,92 Contas a pagar diversas
(1.292.830,54) (1.143.280,04)
210.363,27
174.179,07 Despesas Gerais/Administrativas
DEPÓSITOS JUDICIAIS
462,92
462,92 Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias
(99.110,27) (140.827,56)
447.987,15
271.308,37 PIS/COFINS s/faturamento
Empréstimos/Financ. longo prazo
IMOBILIZADO
3.019.623,45 3.519.623,45
(10.348,37) (426.276,61)
A LONGO PRAZO - PARCELAMENTOS
677.882,06
838.072,73 Lucro ou Prejuízo
Móveis e Utensílios
59.467,52
59.467,52
PARCELAMº LEI 12.996 INSS
105.544,48
28.044,78 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM REAIS
Veículos
115.000,00
115.000,00 PARCELAMº LEI 12.996 PIS/COFINS/IRRF
31/12/2020
31/12/2019
456.792,75
520.658,28
Edificações - General Polidoro
7.435,33
7.435,33 MULTA DCTF
(2.161.336,54) (1.735.059,93)
990,22
990,22 Saldo no início do período
Edificações - Pereira Nunes
70.920,70
70.920,70 PARCELAMENTO IRRF PRO LABORE
(10.348,37)
(426.276,61)
114.554,61
288.379,45 Lucro ou Prejuízo no exercício
Edificações - Conde de Bonfim
2.544.834,40 3.044.834,40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(2.171.684,91) (2.161.336,54)
1.338.839,51 1.349.187,88 Saldo final do período
Edificações - Baturite
152.915,73
152.915,73 Capital Social
3.000.000,00 3.000.000,00 NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações contábeis estão apresentadas
Apartamento Barra da Tijuca
–
75.000,00 Reserva de capital
510.524,42
510.524,42 de acordo com as disposições da Lei 6.404/76. As apropriações das receitas
e despesas foram efetuadas pelo regime de competência.
Máquinas e Ferramentas
148.257,34
148.257,34 Lucros Acumulados
19.505,04
19.505,04
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020.
Vagas garagem Baturite
60.000,00
60.000,00 (-)Prejuízos Acumulados
(2.180.841,58) (1.754.564,97) Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente CPF: 399.598.487-87;
(139.207,57) (214.207,57) Prejuízo Líquido exercício 2020
(-) Depreciações Acumuladas
(10.348,37) (426.276,61) Ruth Chame de Seixas - Diretor Tesoureiro CPF: 304.022.207-49; Maristela
5.657.132,87 5.416.074,57 Rodrigues Cunha Costa - Contadora CRC/RJ 090731/O-0 CPF: 010.375.387-73
TOTAL DO ATIVO
5.657.132,87 5.416.074,57 TOTAL DO PASSIVO
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Relatório da Diretoria: Srs. acionistas, Nos últimos três anos sofremos sucessivas perdas de negócios e de clientes. equilíbrio econômico-financeiro necessário. Os ajustes realizados no último ano, reduzindo custos, implementando
Tais perdas foram decorrentes de mudanças mercadológicas que independeram do nosso gerenciamento, como por mudanças para aumento da produtividade e a mudança da forma de gestão por conta da pandemia, asseguraram os
exemplo o impedimento de terceirização nos serviços do DPVAT. Por consequência, geraram reflexos negativos resultados positivos. Agradecemos a todos os que trabalham na empresa pelo esforço realizado na sua reestruturação
diretos nos resultados financeiros. Entretanto, finalmente conseguimos reencontrar o caminho que nos levou ao e a confiança depositada pelos acionistas no trabalho desenvolvido pela diretoria.
Balanços Patrimoniais findos em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Demonstração dos Resultados em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Nota
2020
2019
Nota
2020
2019
Nota
2020
2019
10.420.989
9.801.233 Receita líquida
15 13.430.708 9.163.535
Ativo
10.420.989 9.801.233 Passivo
2.956.014
2.606.091 Custos dos serviços prestados
(5.740.041) (4.484.397)
Circulante
2.062.777 1.654.302 Circulante
349.574
276.842 Lucro bruto
7.690.667 4.679.138
Caixa e equivalente de caixa
3
222.798
70.453 Salários e encargos
Provisão para férias
730.429
358.964 Despesas gerais e administrativas
16 (6.744.927) (8.365.457)
Clientes
4
1.621.250 1.125.167 Impostos e contribuições a recolher
9
461.749
143.294 Resultado financeiro, líquido
(392.632) 1.752.594
Impostos a recuperar
5
166.069
389.860 Contas a pagar
66.107
237.947
(7.137.559) (6.612.863)
Adiantamentos
52.660
68.822 Emprestimos - Conta Garantida
10
1.348.155
1.589.044 Lucro (prejuízo) líquido antes da provisão para
Não circulante
8.358.212 8.146.931 Não circulante
346.846
346.846 IR e Contribuição Social
553.108 (1.933.725)
Provisão para contingências
11
205.928
205.928 Provisão para IRPJ e CSLL
Realizáveis a LP
12
140.918
140.918 IR
(70.471)
Partes relacionadas
230.756
54.603 Contas a Pagar -Acionistas
7.118.129
6.848.296 Contribuição social
(34.846)
Depósitos judiciais
6
2.910.709 2.158.686 Patrimônio líquido
14
20.900.000 20.900.000 IR diferido
(130.852) (505.261)
Direitos a receber
251.005
251.005 Capital social
Reserva legal
96.004
96.004 Contribuição social diferido
(47.106) (1.177.053)
Imposto Diferido
13
3.809.728 3.987.686 Reserva de lucros a realizar
2.547
2.547 Lucro (prejuizo) liquido do exercício antes
Imobilizado
7
435.949
548.781 Ações em Tesouraria
(1.254.000) (1.254.000) da reversão
Intangível
8
720.065 1.146.170 Resultado acumulados
(12.626.422) (12.896.255) dos juros sobre capital próprio
269.833 (3.616.039)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
269.833 (3.616.039)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)
Lucro líquido por lote de mil ações
12,91
(173,02)
Capital
(-) Ações em
Reserva
Retenção de
Prejuízo
social
tesouraria
legal
lucro
acumulados
Total Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
2020
2019
Saldos em 31/12/2018
20.900.000
96.004
2.547
(10.393.298)
10.605.253
269.833 (3.616.039)
Prejuízo líquido do exercício
(3.616.039)
(3.616.039) Resultado líquido do exercício
Aquisições de ações - AGE 18/12/2019
(1.254.000)
1.113.082
(140.918) Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Saldos em 31/12/2019
20.900.000
(1.254.000)
96.004
2.547
(12.896.255)
6.848.296 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Lucro do Exercício
269.833
269.833 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
269.833 (3.616.039)
Saldos em 31/12/2020
20.900.000
(1.254.000)
96.004
2.547
(12.626.422)
7.118.129 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis (Em reais)
geradas pelas
1. Contexto Operacional. A Delphos Serviços Técnicos S.A., é uma em- 5. Impostos a Recuperar
2020
2019 atividades operacionais:
808.641 1.306.036
presa de direito privado em forma de S.A. de capital fechado, constituída em IRPJ a compensar Exerc. Ant
931
148.227 Depreciação e amortização
1.078.474 (2.310.003)
10/05/1967, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, RJ e tem como ob- IRRF S/Aplicações financeiras
4.418
4.418
jetivo a prestação de serviços técnicos, por conta própria ou de terceiros, nas CSLL Lei no 10.833/03
32.384
35.019 Variações nos ativos e passivos
(496.083)
275.180
áreas de informática, regulação de sinistros, gestão de processos, tendo com CSLL a compensar Exerc. Ant
1.099
131.246 Clientes
223.791
569.965
foco o mercado segurador. 2. Apresentação das Demonstrações e Prin- IRRF sobre Serviços
36.650
70.950 Impostos a recuperar
177.958 1.682.314
cipais Práticas Contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas PIS/COFINS
53.791
- IR e contribuição social diferidos
16.162
46.535
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abragem IRPJ a compensar Exer. Atual
27.420
- Adiantamentos
3.744
a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpreta- CSLL a compensar Exer Atual
9.376
- Despesas antecipadas
(176.153)
4.255
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas
166.069
389.860 Partes relacionadas
(752.023) (254.870)
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações 6. Depósitos Judiciais
2020
2019 Depósitos judiciais
72.732 (517.500)
contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por deter- Depósitos judiciais fiscais
2.247.170
1.175.274 Salários e encargos sociais
318.455
(21.515)
minados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos. Em Depósitos judiciais trabalhista/civil
663.539
983.412 Impostos e contribuições a recolher
371.465 (390.117)
reunião de diretoria realizada em 06 abril de 2021 foi autorizada a conclusão
2.910.709
2.158.686 Provisão para férias
(412.729) 1.652.293
das presentes demonstrações contábeis, estando aprovadas para divulgação. Depósitos judiciais são decorrentes de ações de natureza fiscal, trabalhista e civil. Contas a pagar
Provisão para contingências
- (1.813.390)
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra- 7. Imobilizado
2020
2019 Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 422.049 (1.073.109)
Taxa anual
ções contábeis estão definidas a seguir. Essas práticas foram aplicadas de
de depreDepreciação
Fluxos de Caixa das atividades de investimento
modo consistente com as demonstrações contábeis do exercício findo em
ciação
Custo acumulada Líquido Líquido Aquisição imobilizado
(34.008)
(35.281)
31/12/2019. a) Estimativas. A elaboração de demonstrações contábeis de Processamento de dados
20%
2.792.245 (2.757.763) 34.482 48.737 Aquisição intangível
(235.696) (266.189)
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administra- Móveis, máquinas e
Caixa aplicada nas atividades de investimentos
(269.704) (301.470)
ção use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. utensílios
10%
1.024.407
(773.547) 250.860 325.628 Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa 152.345 (1.374.579)
Ativos e Passivos significativos, sujeitos a essas estimativas e premissas, in- Benfeitoria em imóveis
Caixa e equivalente de caixa :
cluem o valor residual do ativo imobilizado e os saldos das contas de clientes, de terceiros
4%
2.141.048 (1.990.441) 150.607 174.416 No início do exercício
70.453 1.445.032
de contas a pagar e demais obrigações. A liquidação das transações envol5.957.700 (5.521.751) 435.949 548.781 No final do exercício
222.798
70.453
vendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, 8. Intangível
2020
2019 Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa 152.345 (1.374.579)
Taxa anual
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Entretanto,
de amortiAmortização
a Cia. revisa anualmente suas estimativas e premissas contábeis. b) Aplicazação
Custo acumulada Líquido Líquido função da pandemia. A administração da Cia. preparou estudo de viabilidade
ções financeiras. Estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescido dos Software próprio
20%
8.699.292 (8.613.129) 86.163 152.380 com a realização futura do ativo fiscal diferido decorrente de prejuízo fiscal e
rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Clientes. São avaliados pelos Software adquiridos
base negativa da contribuição social, considerando a capacidade provável de
montantes originais das vendas de serviços, deduzidas da respectiva perda de terceiros
20%
4.032.620 (3.398.718) 633.902 993.790 geração de lucros futuros tributáveis no contexto das principais variáveis de
estimada de crédito de liquidação duvidosa. A perda estimada de crédito de
12.731.912 (12.011.847) 720.065 1.146.170 seus negócios, conforme a seguir na demonstração:
liquidação duvidosa é estabelecida quando uma Nota Fiscal completa 180 dias
Imposto de Renda Contribuição Social
Total
2020
2019 Ano
sem o seu pagamento, após cobrança exaustiva da mesma. d) Impostos a 9. Impostos e Contribuições a Recolher
389.582
140.250
529.832
211.289
62.970 2021
recuperar. Os impostos a recuperar são representados por retenções na fonte IR
491.068
176.785
667.853
105.591
41.852 2022
de IR e contribuição social, sobre os recebimentos de Clientes, e IR sobre ISS a pagar
597.639
215.150
812.789
72.119
27.344 2023
aplicação financeira os quais serão compensados com os respectivos valores Cofins a pagar
635.412
228.748
864.160
18.574
5.949 2024
a recolher de IR e contribuição social. e) Ativo imobilizado e intangível. O PIS sobre faturamento
687.569
247.525
935.094
5.747
5.179 2025
imobilizado está apresentado pelo custo de aquisição. A depreciação do imo- CSLL – a pagar
2.801.270
1.008.458
3.809.728
48.429
bilizado é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração Provisão Irpj e Csll
461.749
143.294 14- Patrimônio Líquido. Capital Social. O capital social, em 31/12/2020, é de R$
o tempo de vida útil-econômica dos bens. A Cia. não efetuou a revisão dos
prazos de vida útil do seu ativo imobilizado e do seu ativo intangível, por consi- 10. Empréstimo. A Cia. celebrou contratos de empréstimo em conta garan- 20.900.000 e está representado por 20.900.000 ações ON, sem valor nominal, esderar não ser relevante. O intangível está representado por Softwares desen- tida e capital de giro. Em 31de dezembro de 2020, foram utilizados o total tando 1.254.000 ações em tesouraria e as demais é de titularidade de pessoas resivolvidos internamente, contabilizados pelo custo original e por Programas de de R$ 1.348.155, assim distribuídos: Banco do Brasil, R$ 48.013 do limite dentes e domiciliadas no País. Reserva Legal. É constituída em conformidade com
Computador, adquiridos no mercado, que estão contabilizados pelo custo de de R$ 600.000, com incidência de encargos de 2,00% a.m., Banrinsul R$ a Lei das Cias. Anônimas, em base de 5% do lucro líquido de cada exercício até
aquisição, menos amortização. A amortização foi calculada pelo método linear 900.142, do limite de R$ 1.000,000,00 com encargos de 1,30% a.m. e ca- atingir 20% do capital social. 15 . Receita Liquida de Vendas. A receita liquida para
com base na estimativa de vida útil econômica dos bens. Em atendimento ao pital de giro do Banco do Brasil de 400.000,00, com incidência de encargos os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 possuem a seguinte composição:
2020
2019
Pronunciamento Técnico, que dispõe sobre a avaliação periódica da recupe- de 1,28% a.m. sobre valores utilizados. 11. Provisão para Contingência.
14.882.694 10.243.194
rabilidade de todas as contas componentes do ativo imobilizado e intangível, a Em 31/12/2020 e 2019, a Cia. apresenta o saldo de R$ 205.928, para fa- Prestação de serviço
(43.630)
(152.691)
Administração da Cia. entende que os valores registrados em 31/12/2020, não zer face à cobertura de eventuais perdas prováveis, apoiada na opinião dos Vendas canceladas
(1.408.356)
(926.968)
apresentam ajustes relevantes. f) Demais passivos circulantes e não circu- seus consultores jurídicos. 12. Contas a Pagar a Ex-Acionista. Por conta Impostos incidentes sobre serviços
13.430.708
9.163.535
lantes. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci- da quebra de affectio societatis, a AGE realizada em 18/12/2019, aprovou a Receita operacional líquida
2020
2019
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias dissolução parcial da sociedade, com a exclusão de dois ex-acionistas, que 16. Despesas Gerais e Administrativas
3.806.675
4.652.501
incorridas até a data do balanço. g) Resultado. O resultado das operações é representavam 6% do capital social. Foi decidido que suas ações fossem Pessoal, encargos e benefícios sociais
55.460
25.098
apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. adquiridas pela Cia. e colocada em tesouraria, ficando a Cia. responsável Impostos, taxas e contribuições
1.275.300
1.439.135
2020
2019 pelo pagamento das ações adquiridas. A Cia. manteve o reconhecimento Serviços de terceiros
3. Caixa e Equivalente de Caixa
808.614
1.122.577
Bancos conta movimento
146.635
10.453 dessa obrigação, em 31/12/2020, no montante de R$ 140.918, com os ex- Depreciação e amortização
142.217
312.308
Aplicação Financeira Vinculada
76.163
60.000 -acionistas, correspondente ao percentual de participação sobre o saldo do Despesa de consumo, comunicação e divulgação
656.661
813.838
222.798
70.453 patrimônio líquido contábil na data de 30/11/2019. A apuração dos haveres Despesas com aluguel, energia e seguros
6.744.927
8.365.457
Os saldos de bancos são disponíveis em contas bancárias no Brasil. As apli- do referido, está sujeita à conclusão do processo judicial. 13- IR e Contricações financeiras em 31/12/2020, no montante de R$ 76.163 (R$60.000 em buição Social Diferido. A Cia. possui prejuízos fiscais e base negativa de 17. Instrumentos Financeiros. Os valores de mercado dos ativos e passi31/12/2019), referem-se, em sua totalidade, a BB - Renda Fixa, que está vin- contribuição social a serem compensados com lucros tributáveis futuros, de vos financeiros foram determinados com base em informações de mercado
culada ao empréstimo e sua quitação, obtido junto aquela instituição bancária. acordo com os limites estabelecidos pela legislação tributária de IR no valor disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de diferentes
2020
2019 de R$ 18.792.002 (R$ 19.061.835 em 2019) e contribuição social no valor de premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam ter um efeito
4. Clientes
Clientes
1.621.250
1.125.167 R$ 20.489.043 (R$ 20.758.876 em 2019). Em 2020 foi reavaliado o diferido, diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a ad1.621.250
1.125.167 em função do lucro apresentado, novos cenários e baseado em informações ministração entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivaA posição de cliente em 31/12/2020, registra R$ 1.621.250, sendo que desse subsequentes do balanço do exercício anterior. A nova projeção, prevê cres- le, aproximadamente, ao seu valor de mercado. Não existiam operações com
valor 6,0 % são títulos vencidos.
cimento, porém com cautela, face aos reflexos que possam ainda ocorrer em derivativos em 31/12/2020 e 2019.
Diretor de Operações - Henrique Albuquerque Macieira
Diretor Presidente - Eduardo da Silva Menezes
Contador - Juarez Fernandes Ottero - CRC-RJ 038.820/06
Diretor de Gestão Corporativa - Fernando da Silva Menezes
Diretora Comercial e de Marketing - Elisabete Joana Bazana Prado
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Delphos Serviços Técnicos S.A.
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independenteRio de Janeiro - RJ
o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimenOpinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Delphos Serviços Téc- distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
nicos S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as res- que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili- não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, dade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan- Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
tes, a posição patrimonial e financeira da Delphos Serviços Técnicos S.A. em permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção rele- mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das les internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administraas normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi- de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. nistração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidaSomos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os de de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res- respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre- ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con- estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos. Auditoria do exercício anterior. tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen- relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019, apresentados temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados de acordo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
17/04/2020, que não conteve nenhuma modificação. Outras informações e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele- e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequaque acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e da. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
administração da Cia. é responsável por essas outras informações que com- são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatapreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstra- influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significatições contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio- Janeiro, 09/04/2021. R4 Auditoria Independente S/S - CRC-RJ-007.573/O-5;
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo Renato Carlos Nascimento Lopes - Contador-CRC-RJ-078.846/O-7; Rodrigo
ler o Relatório da Administração, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os Carlos Nascimento Lopes - Contador-CRC-RJ-107.950/O-8.

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 DO AGRONEGÓCIO
DA 3ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE
RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. A Reit Securitizadora de Recebiveis
Imobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (Emissora),
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegício da 3ª Emissão em Série Unica de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão
em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 12
horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Google Meet,
sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.google.com/
rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do
patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor independente,
do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. As deliberações
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de
Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA em circulação
presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a
ordem do dia será oponível a todos os Titulares. A presente convocação
da Assembleia Geral será publicada nos jornais de publicação dos atos
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@
commcor.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.

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 DO AGRONEGÓCIO
DA 4ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE
RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. A Reit Securitizadora de Recebiveis
Imobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (Emissora),
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio da 4ª Emissão em Série Unica de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão
em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 13
horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Google Meet,
sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.google.com/
rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do
patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor independente,
do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. As deliberações
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de
Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA em circulação
presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a
ordem do dia será oponível a todos os Titulares. A presente convocação
da Assembleia Geral será publicada nos jornais de publicação dos atos
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@
commcor.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.

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 DO AGRONEGÓCIO DA 1ª EMISSÃO EM
SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegício da 1ª Emissão em Série Unica de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a
Assembleia Geral de Titulares de CRA da 1ª Emissão em Série Unica da
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” E
“Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 10 horas, em 1ª convocação,
através da plataforma eletrônica Google Meet, sendo o acesso disponibilizado
através do seguinte link: meet.google.com/rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os
titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberação
sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado, acompanhadas
do parecer do auditor independente, relativas ao exercicio social encerrado em
31 de dezembro de 2021. As deliberações constantes da ordem do dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de CRA representando a
maioria simples do CRA em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez
aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares de
CRA. A presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto
ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após
a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias
da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos
e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, respectivamente.
Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021.
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Relatório da Administração: Senhores Acionistas Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2020 e de 2019,
compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações dos Fluxos de Caixa, acompanhadas das Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes. Outrossim, esta Administração fica à disposição dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. A Administração
Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Demonstrações do Resultado em 31/12/2020 e 2019
(Em MR$, exceto quando indicado)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
ATIVO
2020
2019
2020
2019 PASSIVO
2020
2019
2020
2019
Controladora
Consolidado
Circulante
50.479 41.626 282.850 225.355 Circulante
2.464 2.332 45.988 38.386 Operações continuadas
2020 2019
2020
2019
12
27 7.823 7.635 Receita líquida (Nota 26)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
3.172 5.672 48.737 18.573 Contas a pagar (Nota 18)
–
– 972.391 1.075.475
Empréstimos
e
financiamentos
(Nota
19)
–
–
5.259
4.612
Aplicações financeiras (Nota 7)
35.632 25.037 127.211 56.720
Ajuste líquido ao valor justo de ativos
231
233 13.809 11.731 biológicos (Nota 11)
Contas a receber de clientes (Nota 8)
253
263 43.056 36.851 Salários e encargos sociais
–
– 18.832
8.143
Impostos
e
contribuições
a
recolher
44
41
3.603
2.820
Custo das vendas (Nota 27)
–
– (836.910) (945.942)
Cotas de consórcio (Nota 9)
–
– 6.427 13.402
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
a
pagar
1
1
855
478
Lucro bruto
–
– 154.313 137.676
Estoques e adiantamento fornecedor (Nota 10)
–
18 35.343 80.356
2.172 2.030 5.007 4.408 Despesas gerais e administrativas (Nota 28) (4.532) (4.742) (90.658) (95.124)
Ativos biológicos (Nota 11)
–
– 14.078 11.809 Dividendos a pagar (Nota 20)
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 13)
–
– 1.058 1.234 (Provisão) reversão de contingências
2
35
2
35
Impostos a recuperar e créditos
Outras obrigações (Nota 21)
4
– 8.574 5.468 Outras receitas operacionais
3.478 3.095 15.202
13.137
tributários (Nota 12)
193
337 4.397 7.079 Não circulante
–
– 52.093 47.828 Outras despesas operacionais
(59)
(35) (2.410)
(928)
Dividendos e juros sobre capital próprio
10.955 10.178
–
– Empréstimos e financiamentos (Nota 19)
–
– 3.852 6.249 Resultado de equivalência patrimonial
45.099 41.272
–
–
Ativo não circulante mantido para venda
–
– 1.734
– Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e
Participação nos resultados de coligadas
–
–
28
(4)
Outros ativos circulantes
274
121 1.867
565 fiscais (Nota 22)
–
–
14
156
43.988 39.625 (77.836) (82.884)
Não circulante
402.391 368.223 345.032 340.626 Provisão para imposto de renda e contribuição
Resultado operacional
43.988 39.625 76.477
54.792
social diferidos (Nota 23)
–
– 45.004 39.475 Resultado financeiro (Nota 29)
Contas a receber de partes
763 1.596
548
4.179
Outras
obrigações
(Nota
21)
–
–
3.223
1.948
–
–
302
302
relacionadas (Nota 13)
Receitas financeiras
855 1.666
3.270
7.344
Patrimônio
líquido
(Nota
24)
Cotas de consórcio (Nota 9)
–
–
– 6.550
Despesas financeiras
(92)
(70) (2.722)
(3.165)
Capital
social
147.000
147.000
147.000
147.000
Impostos a recuperar e créditos
Resultado antes dos impostos
44.751 41.221 77.025
58.971
4.950 4.950 4.950 4.950 IR e contribuição social (Nota 30)
–
–
109
109 Reserva de Capital
tributários (Nota 12)
Reservas
de
reavaliação
68.214
72.123
68.214
72.123
Corrente
(59) (101) (17.345) (16.227)
Depósitos judiciais
–
– 2.605 2.295
201.627 158.081 201.627 158.081 Diferido
–
–
(5.579)
7.351
Outros ativos não circulantes
–
–
9
3 Reserva de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
28.615 25.363 28.615 25.363 Lucro líquido do exercício de operações
Ativos biológicos (Nota 11)
–
– 31.018 22.006 Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
em continuidade
44.692 41.120 54.101
50.095
Investimentos (Nota 14)
382.788 348.276
674
733 controladores
450.406 407.517 450.406 407.517 Prejuízo de operações descontinuadas
–
–
(81)
(58)
Propriedade para investimento (Nota 15)
17.691 18.023 15.617 15.910 Participação de acionistas não controladores
Lucro líquido do exercício
44.692 41.120 54.020
50.037
Imobilizado (Nota 16)
1.912 1.924 285.723 283.724 no patrimônio líquido das controladas
–
– 79.395 72.250 Atribuível a:
Intangível (Nota 17)
–
– 8.975 8.994 Total do patrimônio líquido
450.406 407.517 529.801 479.767 Acionista controlador
–
– 44.692
41.120
Total do ativo
452.870 409.849 627.882 565.981 Total do passivo e patrimônio líquido
452.870 409.849 627.882 565.981 Acionistas não controladores de empresas
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
controladas
–
–
9.328
8.917
44.692 41.120 54.020
50.037
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 (Em Mr$)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contabeis
Reserva de lucros Ajustes de
Reserva avaliação
Demonstrações do Resultado Abrangente
estatutária patrimonial
Patrimônio Patrimônio
em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$, exceto quando indicado)
Reserva Reserva
Garantia
Ativo de Lucros líquido dos líquido dos Patrimônio
Controladora Consolidado
de Reava
para Divi
Contro acumu
controla
não con
líquido
Capital
2020 2019 2020 2019
dendos
ladas
lados
dores troladores
total Lucro líquido do exercício
social Capital liação Legal
44.692 41.120 54.020 50.037
Saldos em 31/12/2018
147.000
4.950 75.507 18.548
99.219
25.701
–
370.925
66.789
437.714 Total de resultados abrangentes para
Realização das Reservas
–
– (3.384)
–
–
(338)
1.584
(2.138)
–
(2.138) o exercício
44.692 41.120 54.020 50.037
Distribuição de dividendos
–
–
–
–
(360)
–
–
(360)
–
(360) Total de resultados abrangentes atribuíveis a:
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
41.120
41.120
–
41.120 Acionistas da companhia
44.692 41.120
. Constituição de reserva legal
–
–
– 2.135
–
–
(2.135)
–
–
– Acionistas não controladores de empresas
. Dividendo mínimo obrigatório 5%
–
–
–
–
–
–
(2.030)
(2.030)
–
(2.030) controladas
9.328 8.917
. Constituição de reservas estatutárias
–
–
–
–
38.539
– (38.539)
–
–
–
54.020 50.037
Efeito dos acionistas não controladores sob
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contabeis.
entidades consolidadas
–
–
–
–
–
–
–
–
5.461
5.461
Saldos em 31/12/2019
147.000
4.950 72.123 20.683
137.398
25.363
–
407.517
72.250
479.767
Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Realização das Reservas
–
– (1.113)
–
–
87
1.026
–
–
–
Controladora Consolidado
Ajuste de controladas
–
– (2.796)
–
–
3.165
–
369
–
369 Fluxo de caixa proveniente das operações:
2020
2019
2020 2019
Lucro líquido do exercício (Nota 24)
–
–
–
–
–
–
44.692
44.692
–
44.692 Atividade operacional
. Constituição de reserva legal (Nota 24)
–
–
– 2.286
–
–
(2.286)
–
–
– Lucro líquido do exercício
44.692 41.120 54.020 50.037
. Dividendo mínimo obrigatório 5% (Nota 24)
–
–
–
–
–
–
(2.172)
(2.172)
–
(2.172) Resultado de equivalência patrimonial (Nota 14) (45.099) (41.272)
(28)
4
. Constituição de reservas estatutárias (Nota 24)
–
–
–
–
41.260
– (41.260)
–
–
– Depreciação e amortização
376
371 4.147 5.698
Efeito dos acionistas não controladores sob
Provisão para créditos de liquidação
entidades consolidadas
–
–
–
–
–
–
–
–
7.145
7.145 duvidosa (Nota 8)
–
–
23
483
Saldos em 31/12/2020
147.000
4.950 68.214 22.969
178.658
28.615
–
450.406
79.395
529.801 (Reversão) provisão de riscos trabalhistas,
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
cíveis e fiscais (Nota 22)
–
–
(142)
26
Valor residual do imobilizado baixado (Nota 16)
–
– 2.080 1.113
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$, exceto quando indicado) Ajuste líquido ao valor justo dos ativos
1. Informações Gerais: A SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A. é uma socie- zidas, quando aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, biológicos (Nota 11)
–
– (18.832) (8.143)
dade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na com base em análise individual dos valores a receber e em montante considerado Provisão para IR e contribuição social diferidos
–
– 5.579 (7.351)
Praia do Flamengo nº 200, 19º andar (parte), Flamengo, e estão identificadas nas pela Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realiza- Atualizações monetárias e despesas com juros
–
– (1.087) (2.361)
presentes notas explicativas pela sua denominação social “SAJUTHÁ” ou por ção desses créditos, os quais podem ser modificados em função da recuperação (Aumento) redução nos ativos:
“Companhia”. A Companhia, é uma Holding não financeira, com outras operações de créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes. Contas a receber de clientes
10
(85) (6.228) 17.909
de aluguel de propriedades para investimento e, através de sua controlada direta O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante, Cotas de consórcio
–
– 13.525 11.705
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (WLM) e contro devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação da recuperabilidade de ativos Impostos a recuperar
144
112 10.666 4.104
ladas indiretas (CI’s), atua na produção e comercialização de produtos agrupados financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identifica- Estoques
18
(18) 47.649 (26.627)
em atividades diversas, dos segmentos automotivo e agropecuário, em vários esta- ção da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são consi- Ativos biológicos
–
– 7.551 3.790
dos do Brasil, tais como: Segmento Automotivo - através da WLM, comercializa derados ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais Depósitos judiciais
–
–
(310) (499)
produtos e serviços da marca Scania, como caminhões pesados e extrapesados, eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que Outros
(153)
(52) (1.305)
548
chassis de ônibus rodoviários e urbanos, venda de peças de reposição e na presta- tenham impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Aumento (redução) nos passivos:
ção de serviços de manutenção e assistência técnica especializada, voltados aos Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por Contas a pagar
(15)
(48)
188 (30.259)
produtos que comercializa. A WLM possui uma rede de quatro concessionárias com impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade financeira relevante do Salários e encargos sociais
(2)
42 2.078 5.441
vinte estabelecimentos localizados em diversos Estados do Brasil, por meio de suas emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais ou locais que se corre- Impostos, taxas e contribuições a recolher
3
4
783 (4.231)
regionais: WLM Equipo (Rio de Janeiro), WLM Quinta Roda (São Paulo), WLM lacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. c) Cotas de consórcio: Imposto de renda e Contribuição Social pagos
–
1 (16.189) (6.712)
Itaipu (Minas Gerais) e WLM Itaipu Norte (Pará e Amapá), todas com a certificação As quotas adquiridas referem-se a consórcio de caminhões e estão avaliadas pelo Imposto de renda e Contribuição Social
–
– 8.994 6.563
mundial D.O.S. (Dealer Operating Standard). Segmento Agropecuário - a Com custo de aquisição. d) Impostos a recuperar e créditos tributários: As antecipações Outros
4
(1) 3.281
261
panhia atua na produção, criação e comercialização de bovinos de corte, cultivo e ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não Caixa líquido utilizado nas atividades
comercialização de grãos por meio das CI’s: Fartura Agropecuária S.A. (Fartura), circulante, de acordo com a previsão de sua realização. e) Estoques: Os estoques operacionais
(22)
174 116.443 21.499
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. (São Sebastião) e Itapura Agrope- são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo ajustados ao Fluxo de caixa das atividades de
cuária Ltda. (Itapura). Reestruturação Societária: Em 01/07/2019, conforme deli- valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio. Para o ativo biológico Soja, investimento:
berado pela Assembleia Geral Extraordinária da WLM, foram aprovadas as incorpo- a Companhia mensura a custo de produção e quando o ativo está no “ponto de Aplicação financeira
(10.595)
(112) (68.555) (9.202)
rações das Sociedades Limitadas CI’s a saber: Equipo Máquinas e Veículos Ltda., colheita” é realizado a mensuração a valor justo. Após colhido, o grão é tratado como Recebimento de dividendos
10.178 6.036
–
–
Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda. e Itaipu estoque e é avaliado a valor realizável líquido. f) Ativos biológicos: Os ativos bio- Ativos Biológicos / Imobilizado
(31)
(18) (10.891)(12.965)
Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda., nos termos do Protocolo e Justifica- lógicos correspondem, principalmente, a rebanho bovino (gado de corte) e touros, Intangível
–
–
(13)
–
ção de Incorporação. A incorporação está inserida em um projeto de simplificação tourinhos e vacas de leite, apresentados nos ativos circulante e não circulante, Caixa líquido gerado (utilizado) nas
da estrutura societária da WLM, com o objetivo de redução de custos de natureza respectivamente. Os ativos biológicos estão mensurados pelo valor justo, deduzidos atividades de investimento
(448) 5.906 (79.459)(22.167)
operacional, administrativa e financeira da mesma. Coronavírus (COVID19): A das despesas de venda. As premissas significativas na determinação do valor justo Fluxo de caixa das atividades de
pandemia deflagrada pela COVID-19, considerada pela Organização Mundial da dos ativos biológicos estão demonstradas na nota explicativa nº 11. A avaliação dos financiamento:
Saúde como “emergência de saúde pública de interesse internacional”, espalhou-se ativos biológicos é feita mensalmente pela Companhia, sendo o ganho ou perda na Empréstimos: (Nota 19)
rapidamente pelo mundo, causando rupturas importantes na atividade econômica variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecidos no resultado do período Obtidos
–
– 26.790 10.231
global e iniciando uma crise sem precedentes. Para enfrentar esse cenário, a Com em que ocorrem em linha específica da demonstração do resultado, denominada Pagamento do principal
–
– (28.656) (7.719)
panhia criou um grupo de trabalho e a WLM criou um comitê especial, que contam “ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos”. O aumento ou diminuição no Pagamento dos juros
–
–
(754) (690)
com a participação de todo seu corpo diretivo, cujo objetivo é acompanhar o tema e valor justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos Redução de contas a pagar de empresas ligadas
–
–
(94) (210)
estabelecer estratégias não apenas financeiras e operacionais, mas também definir no início e final do período avaliado. g) Operações com partes relacionadas Pagamentos de arrendamentos
–
–
(274)
–
o papel das Companhias na sociedade, utilizando as ferramentas que estão sob (ativos não circulantes e passivos circulantes): As transações comerciais e fi- Pagamento de dividendos
(2.030) (1.073) (3.832) (2.138)
seu controle. Por ter atividades consideradas como essenciais (venda de peças para nanceiras realizadas com e entre as empresas controladas e coligadas, em sua Caixa líquido gerado (utilizado) nas
manutenção, serviços de manutenção e agropecuária), a WLM e CI’s mantiveram maior parte, referem-se a mútuos e arrendamentos, atualizados pela variação da atividades de financiamento
(2.030) (1.073) (6.820) (526)
as operações ativas sob implementação de algumas medidas preventivas e dando taxa SELIC, em sua maior parte. Adicionalmente incluem aluguel de terras e paga- (Redução) aumento no caixa e
prioridade aos atendimentos de emergência e a serviços previamente agendados. mento de juros sobre capital próprio. h) Investimentos: Os investimentos em em- equivalentes de caixa
(2.500) 5.007 30.164 (1.194)
Em 31/12/2020, passados 282 dias desde o início da pandemia no Brasil e conside- presas controladas e coligadas foram avaliados pelo método de equivalência patri- Demonstração da variação do caixa e
rando o estágio atual da disseminação do surto de COVID-19, resumimos a seguir monial. Os demais investimentos estão apresentados ao custo de aquisição, equivalentes de caixa
os principais impactos da pandemia na WLM. A revenda de veículos foi parcialmen- deduzidos de provisão para perdas estimadas na realização desses ativos. i) Pro Caixa e equivalentes de caixa no início do
te impactada pela paralisação da fábrica Scania, no período de 23 de março até priedade para investimentos: As propriedades para investimento estão mantidas período (Nota 6)
5.672
665 18.573 19.767
27/04/2020, e pela redução substancial na demanda por veículos. No exercício de com intuito de auferir receita de arrendamento e não para venda no curso normal Caixa e equivalentes de caixa no final do
2020, o desempenho da WLM foi principalmente afetado pela redução das vendas dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou período (Nota 6)
3.172 5.672 48.737 18.573
de veículos (receita bruta de veículos) em 19,1%, quando comparados ao ano an- para propósitos administrativos e estão avaliadas pelo método de custo. j) Imobili (Redução) aumento no caixa e
terior (queda de R$ 172.387). Cabe salientar que o impacto negativo originado pelo zado: O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, equivalentes de caixa
(2.500) 5.007 30.164 (1.194)
declínio das vendas de veículos, foi atenuado pelas medidas estratégicas da WLM deduzido da depreciação acumulada e prováveis perdas para redução do valor reAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
no controle de seus custos e despesas, que apresentaram retração de 12,4% (R$ cuperável (impairment). A Companhia utiliza o método de depreciação linear defi114.052) no comparativo com o exercício anterior. Destaca-se também que tanto o nida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, estimada com base Relacionadas à Covid19 (Aplicável para exercícios anuais ou períodos com
segmento de Peças e Serviços quanto o Agropecuário, mostraram-se resilientes, ao na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as início em ou após 01/01/2020): Estabelece medidas práticas para arrendatários na
apresentar avanços de 14,7% (R$ 40.751) e 49,8% (R$ 9.131), respectivamente na quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada contabilização de concessões de aluguel ocorridas como resultado direto da COreceita bruta. É importante ressaltar que, em 31/12/2020, a WLM mantinha sua anualmente e ajustada, se necessário, podendo variar com base na atualização VID-19, ao introduzir um expediente prático para a IFRS 16. Durante o exercício de
posição de liquidez, suficiente para honrar suas obrigações. Apesar da pandemia, a tecnológica de cada unidade. As vidas úteis dos ativos da Companhia são demons- 2020, a Companhia não obteve concessões de aluguel relacionadas a COVID-19.
geração de caixa nas atividades operacionais no exercício findo em 31/12/2020 foi tradas na nota explicativa nº 16. Conforme divulgado na nota explicativa nº 24, a Adoção obrigatória para exercícios anuais iniciados em ou após 01/01/2020 :
superior ao caixa gerado no mesmo período do ano anterior (R$ 116.465 em 2020 Companhia optou pela manutenção dos saldos de reavaliação, constituídos ante- • IFRS 7 e IFRS 9 - Impacto da adoção inicial das alterações da Reforma da Taxa
e R$ 21.325 em 2019). 2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstra riormente à edição da Lei nº 11.638/07. Adicionalmente, adotou o custo atribuído de Juros de Referência; • Alterações às Referências à Estrutura Conceitual nas
ções Contábeis Individuais e Consolidadas: As demonstrações Contábeis indi- quando da adoção inicial dos CPCs em 2010. k) Intangível: Demonstrado ao custo Normas do IFRS; • Alterações à IFRS 3 - Definição de Negócios; • Alterações à IAS
viduais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas de aquisição, deduzido da amortização acumulada e prováveis perdas para redução 1 e IAS 8 - Definição de Material. Não há expectativa de que as alterações acima
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos ao valor recuperável (impairment), sendo a amortização calculada pelo método line- causem impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia. 3. Jul
Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das de- ar, considerando-se o prazo de vida útil. l) Redução ao valor recuperável de ativos gamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas: As demonstrações
monstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza- O ativo imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes contábeis requerem o uso de certas estimativas contábeis, tais como: seleção de
das pela Administração na sua gestão. Em 31/12/2020, avaliamos a capacidade da da Companhia, WLM e CI’s são revisados anualmente com o objetivo de verificar vidas úteis dos bens do imobilizado; provisões para créditos de liquidação duvidosa;
Companhia em continuar operando normalmente e estamos certos de que suas a existência de indício de perdas não recuperáveis. A Administração efetuou a aná- perdas nos estoques; avaliação do valor justo dos ativos biológicos; provisões fiscais,
operações têm capacidade de geração de recursos para dar continuidade aos ne- lise de seus ativos conforme CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº previdenciárias, cíveis e trabalhistas. Os resultados reais dos saldos constituídos
gócios no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza material que 527/2007, e constatou que não há indicadores de desvalorização dos mesmos, bem com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua
possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia em continuar como que estes são realizáveis em prazos satisfatórios. m) Ativos e passivos não efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação das demonstrações contáoperando. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons- circulantes: Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administrações contábeis estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas respectivas vencíveis após doze meses subsequentes à data base das referidas demonstrações tração se baseie em estimativas para registro de certas transações e informações
notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exer- contábeis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, incor- sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas trancícios apresentados, salvo manifestação em contrário. 2.1. Critérios gerais de ridos, se aplicável, até a data do balanço. n) Fornecedores: As contas a pagar de sações e informações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequenelaboração e divulgação: As demonstrações contábeis foram preparadas conside- fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente acrescido, tes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com relação a estimativas contárando o custo histórico como base de valor e ativos biológicos mensurados ao valor quando aplicável, das variações monetárias e correspondentes encargos incorridos beis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e nos
justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações con- até as datas dos balanços. o) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio: A pro- exercícios futuros afetados. As principais estimativas aplicadas estão descritas nas
tábeis individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às demonstrações posta de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, quando efetuada notas explicativas, sendo elas: a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - nota
contábeis separadas, uma vez que o IFRS passou a permitir a aplicação do método pela Administração da Companhia, que estiver dentro da parcela equivalente ao explicativa 8. b) Estoques - nota explicativa 10. c) Ativos biológicos - nota explicativa
de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações separadas, elas dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, por ser conside- 11. d) Imobilizado - nota explicativa 16. e) Provisões para riscos trabalhistas, cíveis
também estão em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Finan- rada uma obrigação legal prevista no estatuto social. A parcela dos dividendos su- e fiscais - nota explicativa 22. f) Realização dos prejuízos fiscais e diferenças temceiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). Essas demonstrações individuais são divulgadas perior ao dividendo mínimo obrigatório, quando declarada pela Administração antes porárias - nota explicativa 23. 4. Demonstrações Contábeis Consolidadas: As
em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas. Nas demonstrações do encerramento do exercício contábil a que se referem às demonstrações contábeis, demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com os princícontábeis individuais da Companhia, apresentadas em conjunto com as demons- ainda não aprovadas pelos acionistas é registrada como dividendo adicional propos- pios de consolidação previstos na Lei das Sociedades por Ações e segundo os critrações contábeis consolidadas, os investimentos em controladas são contabilizados to, no patrimônio líquido, nota explicativa nº 20. p) Provisões para riscos tributários, térios estabelecidos no CPC 36 (R3) e CPC 21 (R1), abrangendo as informações
pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são realizados nas cíveis e trabalhistas: Reconhecidas quando a Companhia e suas controladas têm anuais das investidas, cujos exercícios sociais são coincidentes em relação ao da
demonstrações contábeis individuais e nas demonstrações contábeis consolidadas uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, controladora.
Participação total
para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação
no capital subscrito
Companhia. Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao
e integralizado
exigibilidade. Os mesmos são classificados como circulantes quando for provável valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada
Atividade
2020
2019
que sua realização ou liquidação ocorra até o final do exercício seguinte. Caso a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São Controladas
contrário, são demonstrados como não circulantes. A única exceção a este procedi- atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, Operacionais
Bovinocultura de corte
99,46*
99,37*
mento está relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição social diferi- observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores jurídicos da Fartura
Pecuária leiteira e de corte / Cafeicultura
100,00
100,00
dos, ativos e passivos que estão classificados integralmente no longo prazo. A Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, Itapura
100,00*
100,00*
emissão das demonstrações contábeis individuais e consolidado foi autorizada pela cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº 22. q) Apuração do re São Sebastião Bovinocultura de corte
Diretoria em 25/03/2021. 2.2. Sumário das principais práticas contábeis adota sultado e reconhecimento de receita: O resultado é apurado em conformidade Descontinuada
Envasamento de águas minerais
100,00
100,00
das: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas com o regime contábil de competência. A receita de vendas é apresentada líquida Superágua
são: a) Moeda funcional: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas dos impostos incidentes, descontos e abatimentos concedidos, sendo reconhecida * Considerando participação indireta
são apresentadas em milhares de reais (R$/mil), sendo esta a moeda funcional e de na extensão em que satisfaz uma obrigação de desempenho, quando da transfe- Processo de consolidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais
apresentação da Companhia e de suas controladas. b) Ativos financeiros: A rência do controle dos produtos e quando possa ser medida de forma confiável, com e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do
Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado com
seguintes categorias: mensurados ao valor justo reconhecido no resultado, custo e impostos ou encargos sobre vendas. As receitas financeiras representam juros e as seguintes eliminações: a) das participações no capital, reservas e resultados
amortizado e valor justo através de outros resultados abrangentes (quando aplicável). variações monetárias decorrentes de aplicações financeiras e de partes relacionadas acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; b) dos
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adqui- de transações que geram ativos e passivos monetários e outras operações finan- saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo manridos. A Companhia não possui instrumentos financeiros complexos e todos são ceiras. São reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou incorridas tidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e c) dos
classificados como custo amortizado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi- pela Companhia. r) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: efeitos decorrentes das transações significativas realizadas entre essas empresas.
valentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo A Companhia calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), 5. Operações Descontinuadas: De acordo com o pronunciamento contábil CPC
com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco corrente e diferido com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% 31, a Companhia está apresentando em linha separada na demonstração do
de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% para resultado do exercício, o resultado das operações descontinuadas relativas a emauferidos. Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são mensuradas, em contribuição social, sobre o lucro líquido auferido. Os saldos são reconhecidos no presa. • Superágua Empresa de Águas Minerais S.A.: Explorava as atividades
sua totalidade, ao custo amortizado. Os juros e correção monetária, quando aplicá- resultado da Companhia pelo regime de competência. Os valores de imposto de de envase e comercialização de águas minerais das marcas Caxambu, Lambari,
vel, são reconhecidos no resultado quando incorridos. As variações decorrentes da renda e contribuição social diferidos são registrados nos balanços pelos montantes Araxá e Cambuquira, e encerrou suas atividades em junho de 2005, estando a sua
avaliação ao valor justo, com a exceção de perdas do valor recuperável, são reco- líquidos no ativo ou no passivo não circulante. s) Novas normas, interpretações e extinção sujeita ao encerramento de todas as demandas e questões de natureza
nhecidas em outros resultados abrangentes quando incorridas. Contas a receber de alterações: Aplicáveis às demonstrações contábeis a partir de 01/01/2020: IFRS 16 fiscal e judicial. O resultado negativo das operações descontinuadas em 2020 foi
clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e dedu-  Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16  Concessões de Aluguel de R$ 81 e em 2019, de R$ 58, atribuído totalmente à WLM. Existem contingências
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referentes a esta operação descontinuada, conforme divulgado na nota explicativa
22. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins do caixa e equivalentes de caixa, os
saldos estão representados por caixa em poder da Companhia, depósitos bancários
e fundos de investimentos.
Controladora
Consolidado
Descrição
2020 2019
2020
2019
Caixa e bancos
343
218 1.043
591
343
218 1.043
591
Moeda Nacional
CDB (CDI 100%)
–
–
3
10
–
–
3
10
Fundos de Investimentos (CDI)
2.829 5.454 47.691 17.972
2.829 5.454 47.691 17.972
Total de caixa e equivalentes de caixa
3.172 5.672 48.737 18.573
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem
perda dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da Companhia
a riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na
nota explicativa 33.
7. Aplicações Financeiras
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Moeda Nacional
Fundos de Investimentos
35.632 25.037 127.211 56.720
35.632 25.037 127.211 56.720
Total de aplicações financeiras
35.632 25.037 127.211 56.720
As aplicações financeiras, em sua totalidade, estão avaliadas ao custo amortizado. A
exposição da Companhia a riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros
são divulgadas na nota explicativa nº 32. 8. Contas a Receber de Clientes  Conso
lidado: O quadro abaixo demonstra os valores de Contas a Receber Consolidado:
Consolidado
2020
2019
SAJUTHÁ
253
263
WLM
43.732 37.422
Fartura
93
165
Itapura
139
139
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
(1.161) (1.138)
Total
43.056 36.851
Consolidado
2020
2019
A vencer
34.436 29.210
Vencidos:
Até 30 dias
5.400
3.582
De 31 a 60 dias
501
557
De 61 a 90 dias
214
753
De 91 a 180 dias
2.505
2.749
Mais de 180 dias
1.161
1.138
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa
(1.161) (1.138)
43.056 36.851
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de provisão para
perdas futuras em seus créditos a receber. Movimentação da perda estimada para
créditos de liquidação duvidosa:
Consolidado
Movimentos
2020
Saldo inicial
1.138
Adições
391
Reversões
(368)
Saldo final
1.161
Uso de estimativas: a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na
realização dos créditos do Contas a receber de clientes e se baseia em títulos
que estão vencidos há mais de 180 dias e na expectativa de perdas esperadas
calculadas com base em histórico da Companhia.
9. Cotas de Consórcio  Consolidado
Consolidado
Controladas
2020
2019
WLM
6.427 19.952
Total
6.427 19.952
Circulante
6.427 13.402
Não Circulante
–
6.550
O saldo refere-se a cotas de Consórcio Nacional Scania adquiridas, substancialmente,
com o objetivo de alavancar as vendas de caminhões, ônibus, motores e semirreboques. A redução no ano de 2020 é proveniente de maior volume de negociação com
os clientes. Ao fazer o estudo de implantação do CPC 48 - Instrumentos financeiros,
a WLM avaliou a possibilidade de mensurar as cotas de consórcio como instrumentos
financeiros. Porém, apesar de apresentar características de ativo financeiro, as cotas
são mantidas para venda futura aos clientes das concessionárias e exclusivamente
para adquirirem veículos da marca Scania em qualquer uma das concessionárias. Não
há intenção de obtenção de receita financeira seja na aquisição ou na venda futura.
Devido ao alto volume de venda de cotas ao longo do ano, a WLM avaliou a liquidez
das cotas de consórcio e classificou todas como ativo circulante em 31/12/2020.
10. Estoques  Consolidado
Consolidado
2020
2019
Veículos e peças
30.472 53.601
Soja
30
30
Material de consumo
2.851 4.445
Estoque em formação (café, milho, silagem e soja)
397 4.195
Adiantamento a fornecedores
1.593 18.085
Total
35.343 80.356
Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018
55.962
Entrada por compra
968.019
(–) Custo do produto vendido
(936.602)
(Baixa)/adiantamento a fornecedores
(4.373)
Outras movimentações
(2.650)
Saldo apresentado em 31/12/2019
80.356
Entrada por compra
797.903
(–) Custo do produto vendido
(823.137)
Outras movimentações
(3.287)
Baixa/adiantamento a fornecedores
(16.492)
Saldo em 31/12/2020
35.343
Os estoques de café e soja referem-se a produtos agrícolas mensurados ao
valor justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo
com o pronunciamento técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Uso de estimativa:
a Companhia realiza análise do valor realizável dos seus estoques através
da comparação de seus saldos contábeis e valor de mercado. Quando este é
inferior ao valor contábil, a Companhia constitui provisão para ajuste realizável
reconhecido no resultado no período em que ocorrer.
11. Ativos Biológicos  Consolidado
Consolidado
2020
2019
Circulante
Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses)
85
183
2.582 3.076
Novilhas e novilhos
2.465 6.274
545
985
Vacas
211
661
177
414
Bois
143
570
56
155
Subtotal
2.904 7.688
3.360 4.630
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo
de produção:
Rebanho em formação
– 3.597
– 4.820
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses)
3.979 2.793
3.188 2.359
Subtotal
3.979 6.390
3.188 7.179
Total do circulante
6.883 14.078
6.548 11.809
Consolidado
2020
2019
Não circulante
Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos
709 2.982
541 1.566
Vacas
8.905 28.003
9.760 20.403
Rebanho bovino
9.614 30.985
10.301 21.969
Rebanho equino
185
33
198
37
Total do não circulante
9.799 31.018
10.499 22.006
Total dos ativos biológicos
16.682 45.096
17.047 33.815
O saldo dos ativos biológicos da Companhia, demonstrado pelo valor justo,
considera o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido
dos custos necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os
ativos avaliados pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação
e aos bezerros e bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É
considerado rebanho em formação os custos alocados às matrizes no período
de gestação. Com relação ao custo de produção do rebanho, a Companhia
entende que os estoques estão, substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante
Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018
11.353
Transferência do não circulante
2.753
Aproprição de custos
6.574
Baixa por vendas
(9.340)
Baixa por mortes
(327)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
563
Outras saídas/ajustes/reclassificações
107
Compras
126
Saldo apresentado em 31/12/2019
11.809
Transferência do não circulante
125
Apropriação de custos
7.278
Baixa por vendas
(13.773)
Baixa por mortes
(513)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
8.947
Compras
205
Saldo em 31/12/2020
14.078
Não circulante
Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018
18.109
Transferência para o Circulante
(2.753)
Baixa por mortes
(862)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
7.580
Outras saídas / ajustes / reclassificações
(68)
Saldo apresentado em 31/12/2019
22.006
Transferência para o circulante
(125)
Baixa por mortes
(736)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
9.885
Compra de equinos
1
Outras saídas/ajustes/reclassificações
(13)
Saldo em 31/12/2020
31.018
Em 31/12/2020, os animais mantidos para venda eram compostos de 2.904
(31/12/2019 - 3.360) cabeças de gado e estão classificados no ativo circulante.
Contrato Agrário de Parceria Pecuária
2020
2019
Circulante
Quantidade Valor Quantidade Valor
Vacas
472
661
700
980
Total
472
661
700
980

CNPJ 30.458.020/0001-71
NIRE 33.3.0000065-8
Consolidado
12. Impostos a Recuperar e Créditos Tributários
Descrição
2020
2019
IRRF sobre aplicações financeiras
215
490
IRRF sobre mútuo
–
44
IRRF sobre juros de capital próprio
–
984
Imposto de renda
759
–
Contribuição social
546
483
ICMS a recuperar
311 3.788
INSS a recuperar
533
468
Pis e Cofins
1.624
83
Outros
518
848
Total
4.506 7.188
Circulante
4.397 7.079
Não circulante
109
109
13. Contas a Receber e a Pagar de Partes Relacionadas: Os saldos das
transações da Companhia e suas controladas e outras partes relacionadas
em 31 de dezembro estão sumariados a seguir:
Consolidado
Ativo não Circulante
Passivo circulante
Empresas
2020
2019
2020
2019
Metalplus (*)
302
302
138
234
Plenogás (*)
–
–
920
1.000
Total
302
302
1.058
1.234
(*) Coligadas não consolidadas.
A Companhia efetua rateio do custo com a infraestrutura utilizada pela WLM,
considerando reembolsos de despesas com pessoal, aluguel, energia elétrica,
condomínio, impostos e taxas no valor R$ 564 (2019 - R$ 651). As principais
transações financeiras realizadas entre as empresas controladas e coligadas
referem-se a mútuos, os quais são atualizados pela variação da taxa SELIC e
não possuem prazo de vencimento determinado.
2020
Patrimônio Lucro líquido Participação Equivalência
Total de investimentos
Líquido do exercício
direta (%) patrimonial Controladora Consolidado
407.352
54.402
82,90
45.099
382.787
–
–
–
–
–
1
674
45.099
382.788
674
2019
Patrimônio Lucro líquido Participação Equivalência
Total de investimentos
Líquido do exercício
direta (%) patrimonial Controladora Consolidado
370.335
49.787
82,90
41.272
348.275
–
–
–
–
–
1
733
41.272
348.276
733

A CI’s Fartura possui contrato de parceria pecuária com o objetivo de aumentar
seu rebanho bovino, ficando responsável pelo manejo e criação dos animais em
sua propriedade, dividindo com o parceiro todos os gastos incorridos na formação
dos animais e os bezerros e bezerras nascidas. Em julho de 2020 o segundo
ciclo da parceria foi concluído com o reconhecimento no rebanho da controlada
de 110 bezerras e 115 bezerros, no montante de R$ 331, referente a parcela da
Fartura nos resultados do contrato de parceria. O terceiro ciclo foi iniciado em
agosto de 2020. Premissas para o reconhecimento do valor justo dos ativos
biológicos: Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico, a Companhia reconhece seus ativos biológicos a valor justo menos despesa de venda, seguindo
as premissas em sua apuração: (i) A Companhia determinou que a abordagem
de mercado é a técnica de avaliação mais apropriada para o cálculo do valor
justo para os ativos biológicos consumíveis maduros e a abordagem de custo
para os imaturos, conforme CPC 46. (ii) Especificamente quanto a divulgação,
a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização previstos no CPC 46,
utilizado a hierarquia no nível 1. (iii) Os valores justos dos ativos biológicos são
obtidos através de pesquisas de preço em mercados específicos de cada área. No
caso do rebanho bovino, são considerados dados como idade, raça e qualidades
genéticas similares, divulgados por empresas especializadas, além dos preços
praticados pela Companhia em vendas para terceiros. (iv) Os eventuais ajustes
ocorridos da nova avaliação a valor justo deverão ser lançados contra a conta
“Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos”. (v) A Companhia definiu por
efetuar a avaliação do valor justo de seus ativos biológicos mensalmente, sob o
entendimento de que este intervalo é aceitável para que não tenha defasagem
do saldo de valor justo dos ativos biológicos registrado em suas demonstrações
contábeis. Em 31/12/2020, a Companhia não possuía quaisquer tipos de ativos
biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia de exigibilidades, bem
como não existiam riscos financeiros e compromissos que impactassem os ativos
biológicos da Companhia.
14. Investimentos
Empresa
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.
Outros
Total
Empresa
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.
Outros
Total
15. Propriedades para Investimentos

Arrendatária/
Descrição das propriedades para investimento
Locatário
Controladora
Transportadora
18º pavimento do condomínio do edifício Praia do Flamengo,
nº 200, edificação comercial situada na Praia do Flamengo, Associada de Gás S.A.
- TAG
nº 200, bairro do Flamengo, no município do Rio de Janeiro.
Área correspondente a 31,74% da área total do 19º pavimento WLM Paticipações e
do condomínio do edifício Praia do Flamengo, nº 200, edifica- Comércio de Máquinas
ção comercial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro do
e Veículos S.A.
Flamengo, no município do Rio de Janeiro.
Área correspondente a 39,68% da área total do 19º pavimento
do condomínio do edifício Praia do Flamengo, nº 200, edifica- Nova Transportadora
ção comercial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro do do Sudeste S/A - NTS
Flamengo, no município do Rio de Janeiro.
Transportadora
20º pavimento do condomínio do edifício Praia do Flamengo,
nº 200, edificação comercial situada na Praia do Flamengo, Associada de Gás S.A.
- TAG
nº 200, bairro do Flamengo, no município do Rio de Janeiro.
Controlada
Imóvel rural, localizado na Estrada Municipal JGR 365, muItapura
nicípio de Jaguariúna, na Comarca de Pedreira, Estado de Agropecuária Ltda.
São Paulo, com área de 136,68 ha.
Imóvel rural, localizado no município de Santana do Araguaia
Fartura
(PA) com área total de 7.471,54 ha.
Agropecuária S.A.

Arrendante/
Locador

Parte
relacionada

Prazo do
contrato

Valor do
aluguel

SAJUTHÁ-RIO
PARTICIPAÇÕES S.A.

Não

5 anos, com R$ 126.682,89
vencimento em
mensais
30/11/2021

SAJUTHÁ-RIO
PARTICIPAÇÕES S.A.

Sim

2 anos, com
33.932,50
vencimento em R$mensais
01/08/2021

SAJUTHÁ-RIO
PARTICIPAÇÕES S.A.

Não

2 anos, com
42.505,77
vencimento em R$mensais
02/08/2021

SAJUTHÁ-RIO
PARTICIPAÇÕES S.A.

Não

5 anos, com
vencimento em R$ 126.682,89
mensais
30/11/2021

WLM Participações e
R$ 26,00
5 anos, com
Comércio de Máquinas e
Sim
vencimento em mensais por
Veículos S.A.
hectare
31/03/2022
WLM Participações e
5 anos, com R$ 22.000,00
Comércio de Máquinas e
Sim
vencimento em
mensais
Veículos S.A.
05/05/2024
WLM Paticipações e
Imóvel rural, localizado no município de Santa Teresinha
Agropecuária
5 anos, com R$ 54.035,00
Comércio de Máquinas e
Sim
(MT) com área total de 2.053,59 ha.
São Sebastião
vencimento em trimestrais
Veículos S.A.
do Araguaia Ltda.
05/01/2023
A Companhia apresenta o saldo de R$ 17.691 (31/12/2019 - R$ 18.023) corresponde a integralidade de 2 (dois) imóveis e parte de um terceiro imóvel, cuja
natureza dessas propriedades é de locação a terceiros e a WLM. No consolidado os valores referentes à propriedade para investimento que se totalizam em
R$ 15.617 (2019 - R$ 15.910) que estão arrendados e ocupados por uma controlada não se qualifica como propriedade para investimentos nas demonstrações
contábeis consolidadas, porque a propriedade está ocupada pelo proprietário sob a perspectiva do grupo.
16. Imobilizado
Controladora
Descrição
Taxa anual de depreciação Saldo em 2019 Adições
Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2020
Equipamentos e acessórios
5% a 33%
21
31
–
–
(8)
44
Construções e edificações
2 a 4%
1.903
–
–
–
(35)
1.868
Total
1.924
31
–
–
(43)
1.912
Controladora
Descrição
Taxa anual de depreciação Saldo em 2018 Adições
Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2019
Equipamentos e acessórios
5% a 33%
8
17
–
–
(4)
21
Construções e edificações
2 a 4%
1.964
–
–
(31)
(30)
1.903
Total
1.972
17
–
(31)
(34)
1.924
Consolidado
Taxa anual de
Saldo em
Saldo em
Descrição
depreciação
2019 Adições Baixa Transferência (*) Depreciação
2020
Terrenos
207.169
115
–
(1.734)
–
205.550
Edificações e instalações
58.409
157
(2)
4.114
–
62.678
Equipamentos e acessórios
17.342
1.016 (2.125)
–
–
16.233
Veículos
6.700
1.348
(594)
–
–
7.454
Móveis e utensílios
9.178
672
(28)
–
–
9.822
Pastagem
23.480
– (1.593)
2.703
–
24.590
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros
2.110
–
–
–
–
2.110
Direito de uso em arrendamento
1.017
65
–
–
–
1.082
Correção e preparo do solo
3.854
–
–
–
–
3.854
2.500
15
(198)
–
–
2.317
Outros
Subtotal do imobilizado:
331.759
3.388 (4.540)
5.083
–
335.690
Depreciação acumulada:
(19.576)
Edificações e instalações
2% a 4%
(17.588)
–
–
–
(1.988)
Equipamentos e acessórios
5% a 33%
(9.127)
–
865
–
(1.270)
(9.532)
Veículos
10% a 20%
(2.014)
–
423
–
(699)
(2.290)
Móveis e utensílios
10%
(7.305)
–
26
–
(503)
(7.782)
Pastagem
5%
(11.078)
– 1.011
–
(1.313)
(11.380)
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros
10%
(1.269)
–
–
–
(188)
(1.457)
Direito de uso em arrendamento
33%
(141)
–
–
–
(353)
(494)
Correção e preparo do solo
20%
(1.270)
–
–
–
(771)
(2.041)
(2.102)
–
192
–
(100)
(2.010)
Outros
4% a 10%
Total Depreciação acumulada
(51.894)
– 2.517
–
(7.185)
(56.562)
3.859
8.621
(57)
(5.828)
–
6.595
Imobilizado em andamento
283.724
12.009 (2.080)
(745)
(7.185)
285.723
Total do imobilizado:
Consolidado
Taxa anual de de
Saldo em
Saldo em
Descrição
Transferência Depreciação
2018 Adições Baixa
2019
preciação
Terrenos
207.095
88
(14)
–
–
207.169
Edificações e instalações
59.906
14 (1.715)
204
–
58.409
Equipamentos e acessórios
16.440
943
(42)
1
–
17.342
Veículos
4.421
2.786
(507)
–
–
6.700
Móveis e utensílios
8.517
674
(13)
–
–
9.178
Pastagem
19.255
–
(581)
4.806
–
23.480
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros
1.980
–
–
130
–
2.110
Direito de uso em arrendamento
–
1.017
–
–
–
1.017
Correção e preparo do solo
3.407
–
–
447
–
3.854
2.624
440
(602)
38
–
2.500
Outros
Subtotal do imobilizado:
323.645
5.962 (3.474)
5.626
–
331.759
Depreciação acumulada:
(17.588)
Edificações e instalações
2% a 4%
(16.383)
–
–
–
(1.205)
Equipamentos e acessórios
5% a 33%
(7.888)
–
–
–
(1.239)
(9.127)
Veículos
10% a 20%
(1.824)
–
279
31
(500)
(2.014)
Móveis e utensílios
10%
(6.801)
–
11
(31)
(484)
(7.305)
Pastagem
5%
(10.399)
–
324
–
(1.003)
(11.078)
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros
10%
(1.092)
–
10
–
(187)
(1.269)
Direito de uso em arrendamento
33%
–
–
–
–
(141)
(141)
Correção e preparo do solo
20%
(574)
–
–
–
(696)
(1.270)
(1.916)
–
–
–
(186)
(2.102)
Outros
4% a 10%
Total Depreciação acumulada
(46.877)
–
624
–
(5.641)
(51.894)
2.514
7.002
–
(5.657)
–
3.859
Imobilizado em andamento
279.282
12.964 (2.850)
(31)
(5.641)
283.724
Total do imobilizado:
Com relação aos imóveis rurais, vale destacar: Fazenda São João, localizada no
estado do Pará: ocorrência de incêndio, em 2017, originário de fazendas vizinhas
atingindo a vegetação nativa de reserva legal da Fazenda São João de propriedade
da CI’s Fartura. A identificação, via satélite, de área queimada gerou notificação
de embargo, pelo IBAMA, na reserva legal, no total de 2.480,402 hectares de área
de vegetação nativa queimada. O embargo é de natureza cautelar para permitir a
recuperação natural da área embargada. Não há auto de infração ou aplicação de
penalidade pelo IBAMA decorrente deste fato. A área queimada está totalmente
regenerada com sua vegetação nativa e a CI’s Fartura já apresentou ao IBAMA
laudo técnico-ambiental do estado vegetativo da área requerendo o cancelamento
do embargo. Fazenda São Sebastião, localizada no estado do Mato Grosso: a CI’s
São Sebastião, no ano de 2008, ajuizou ação de reintegração de posse contra
esbulhadores da área de terras denominada “Gleba Pelissioli” integrante da Fazenda São Sebastião. A área invadida tem aproximadamente 7.557,19 hectares e
permanece ilicitamente ocupada por esbulhadores. Na área em litígio existe, também,
desmatamento ilegal praticado pelos esbulhadores. Em perícia técnica realizada por
determinação do Juiz da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá-MT, onde
tramita o processo de reintegração de posse, constatou que a área desmatada ilegalmente pelos esbulhadores corresponde a 2.665,2 hectares. Foram apresentadas
alegações finais pelas partes. O Ministério Público opinou favoravelmente à procedência do pedido de reintegração de posse da CI’s São Sebastião. Em 30/04/2019
foi prolatada sentença julgando totalmente procedente a ação de reintegração de
posse, sendo posteriormente requerida a execução provisória da sentença para
reintegrar a CI’s São Sebastião na posse da área esbulhada, ainda pendente de
decisão judicial. Houve recurso de apelação interposto apenas um dos vários réus
(invasores/esbulhadores). O Ministério Público do Estado do Mato Grosso opina a
favor da CI’s São Sebastião e pelo não provimento do recurso. A Companhia não
estima perdas no seu ativo imobilizado ou contingências prováveis em decorrência
das situações acimas mencionadas, conforme mencionado na nota explicativa
22. Imobilizado em andamento  Consolidado: No ano de 2020, o montante de
R$ 3.990 em obras em andamento refere-se, principalmente, a investimentos de
melhorias nas instalações do segmento automotivo. O valor restante de R$ 2.605
refere-se ao reconhecimento do montante de obras em andamento do contrato de
parceria agrícola. Contrato de Parceria celebrado  Consolidado: A WLM e as CI’s
Fartura e São Sebastião (parceiras outorgantes), em 11/02/2020, conjuntamente,

celebraram com a empresa Sierentz Agro Brasil Ltda. (parceira outorgada), Contrato
de Parceria Rural, com base nos ditames da Lei nº 4.504, de 30/11/1964 e do Decreto
nº 55.791, de 31/03/1965. Ainda que parceria rural seja um contrato agrário típico
devidamente conceituado e regulamentado em legislação federal especial, conforme
o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 01/2020, de 05/02/2020, seu enquadramento
para efeito contábil deve seguir às normas do CPC Nº 06 (R2) - IFRS Nº 16. As
principais premissas da parceria estão descritas a seguir:
Item
acordado
Objeto
Parceria Rural sobre área agricultável
aproximadamente 13.613 hectares, conforme|
Área
quadro abaixo
exploração intensiva de atividade agrícola de
Exploração
culturas
anuais de grãos
Predomínio
Soja
15 anos, com início na data do fechamento até o
Prazo de vigência
término da última colheita (2034/2035)
ficará responsável pelos investimentos financeiros
Parceira outorgada
necessários para preparação da área agricultável real,
plantio, gerenciamento de todo ciclo da lavoura.
Parceira outorgante contribuirão com a área agricultável real e Infraestrutura
novas infraestruturas serão rateadas entre as partes na
Benfeitorias
proporção de 50% para cada. Manutenção daquelas
já existentes, de acordo com os termos contratuais.
os parceiros outorgantes terão direito ao percentual
Participação nos
de participação na produção, limitado a quantidade de
frutos e produção
sacas máxima por hectare.
facultado
a
parceira
outorgante escolher entre
Liquidação
liquidação financeira ou na entrega dos grãos
As áreas que serão entregues pela WLM e CI’s Fartura e São Sebastião, estão contabilizadas no grupo de Propriedades para Investimentos, conforme detalhado na nota
explicativa 15. O contrato prevê o cumprimento de algumas atividades operacionais
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e de investimentos pelos parceiros. A responsabilidade pela execução destas podem
ser individuais ou partilhadas entre eles, de acordo com as características do contrato.
Dessa forma, a WLM e as CI’s Fartura e São Sebastião adotaram os seguintes
entendimentos de contabilização: • imobilizado em andamento: custos relacionados
a serviços de reforma e construção de edificações e instalações necessárias ao parceiro para melhor adaptação e aplicação dos recursos no plantio da soja, adequação
da infraestrutura com a construção de pontes e drenos, preparo e limpeza do solo.
Em 31/12/2020 foram alocados o montante de R$ 3.298. • outros ativos circulantes:
serviços de manutenções de edificações, pontes e limpezas, serviços de desmanche de cercas, manutenções de estradas, depreciações e assistências diversas.
Estes custos são alocados no ativo, como se fossem “custos em formação” e serão
reconhecidos no resultado do exercício anualmente, quando o ciclo do contrato for
17. Intangível  Consolidado
Descrição
Marcas e patentes
Software
Fundo de comércio
Total
Descrição
Marcas e patentes
Software
Fundo de comércio
Total

Taxa anual de depreciação
10% a 20%

Taxa anual de depreciação
10%

CNPJ 30.458.020/0001-71
NIRE 33.3.0000065-8

encerrado. Em 31/12/2020 foram alocados o montante de R$ 693. Em ambos os
casos acima, quando a obrigação é partilhada entre os parceiros, o valor a receber
e/ou a pagar é reconhecido numa conta gráfica denominada “contrato de parceria”.
Os saldos em 31/12/2020, seguem conforme a seguir:
Passivo
2020*
Circulante
Contrato de parceria
564
Não Circulante
Contrato de parceria
936
Total
1.500
(*) Registrado na rubrica outras obrigações no passivo circulante e não circulante.

Saldo em 2019
7
67
8.920
8.994
Saldo em 2018
7
62
8.920
8.989

Consolidado
Adições Baixa Transferência
13
13


Consolidado
Adições Baixa Transferência
30
30



Amortização
(32)
(32)

Saldo em 2020
7
48
8.920
8.975

Amortização
(25)
(25)

Saldo em 2019
7
67
8.920
8.994

Desde 2006, através da Itaipu Norte, a WLM vem explorando a concessão da marca
Scania, nos Estados do Pará e Amapá. O fundo de comércio no valor de R$ 8.920
mil refere-se ao valor da “bandeira” adquirida pela WLM quando da aquisição dessa
concessão, mas que não é amortizado em virtude de não possuir vida útil definida.
18. Empréstimos e Financiamentos
Consolidado
Indexa Taxa média anu
Descrição
dor
al de juros (%)
2020 2019
Aplicados no Capital de giro
Pré
5,55 a 8,99%
8.990 9.998
Aplicados no Imobilizado
Pré
8,5%
121
863
Total
9.111 10.861
Circulante
5.259 4.612
Não circulante
3.852 6.249
Seguem as movimentações ocorridas no exercício:
Consolidado
Descrição
2020
Saldo em 31/12/2019
10.861
Novos empréstimos e financiamentos obtidos
26.790
Encargos de dívidas - juros
870
Pagamento do principal (*)
(28.656)
Pagamento dos juros (*)
(754)
Saldo em 31/12/2020
9.111
Circulante
5.259
Não circulante
3.852
(*) Liquidação do empréstimo da WLM. No segmento do agronegócio - liquidação da linha de crédito do FINAME aplicado no imobilizado e do Itaú aplicado
no capital de giro.
Aplicados no Capital de Giro: Recursos destinados a financiar integralmente as
atividades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas
com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos
ou insumos agropecuários utilizados na atividade agropecuária. São garantidos
por aval da WLM, e, em algumas pelo penhor da safra. A periodicidade das suas
amortizações pode ser mensal ou anual, com a última parcela a vencer em março
de 2023. O recurso captado pela WLM com o intuito de reforçar preventivamente o
seu nível de liquidez durante esse período de pandemia foi liquidado integralmente
em 05/08/2020. Aplicados no imobilizado: A Linha de financiamento destinada
a modernização de frotas de micro e pequenas empresas do Banco Nacional do
Desenvolvimento (BNDES) foi liquidada no último trimestre de 2020. As demais
linhas de crédito aplicadas no imobilizado são amortizadas mensalmente com a
última parcela a vencer em julho de 2021. A Companhia, WLM e suas CI’s têm
como prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento
na demonstração do fluxo de caixa. A exposição da Companhia ao risco de liquidez
é divulgada na nota explicativa 32. Não há covenants atrelados aos empréstimos.
19. Dividendos a Pagar: Conforme estabelece o art. 202 da Lei nº 6.404/76 e o
art. 31 do seu Estatuto Social, a Companhia provisionou, neste exercício, a título
de dividendo mínimo obrigatório, o valor de R$ 2.172, conforme detalhado na nota
explicativa nº 24. O saldo da conta dividendos a pagar está assim representado:
Consolidado
Descrição
2020
2019
Dividendo obrigatório sobre o resultado do exercício
4.432
4.130
Dividendo a pagar de exercícios anteriores
575
278
Total
5.007
4.408
20. Outras Obrigações
Consolidado
Descrição
2020
2019
SHV Gás Brasil Participações Ltda.
316
462
Cotas de consórcio
17
334
Provisão para honorários de êxitos
2.281
1.914
Provisões administrativas
100
100
Créditos de clientes
6.923
4.147
Contrato de Parceria
1.500
–
Outros
660
459
Total
11.797
7.416
Circulante
8.574
5.468
Não circulante
3.223
1.948
21. Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais: As controladas são
partes em diversos processos oriundos do curso normal dos seus negócios, para
os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de seus consultores
jurídicos. As principais informações desses processos, estão assim representadas:
Consolidado
Descrição
2020
2019
Trabalhistas
11
153
Cíveis
3
3
Total
14
156
a) Natureza das contingências: As controladas são partes envolvidas em processos cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na
esfera administrativa como na judicial. As respectivas provisões para riscos foram
constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os
processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como
provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá
efeito significativamente diferente do montante provisionado. b) Perdas possíveis,
não provisionadas no balanço: Os valores decorrentes de causas administrativas,
ambientais, trabalhistas, cíveis e de execução fiscal, no montante de R$ 65.377
(2019 - R$ 66.310), cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta para uma probabilidade de perda possível, não foram registradas nestas demonstrações contábeis.
Consolidado
Descrição
2020
2019
Tributárias
51.197 38.371
Trabalhistas
473
420
Cíveis
11.880 11.045
Ambientais
1.827 16.474
Total
65.377 66.310
Dentre as causas de maior relevância destacamos: I  Tributárias: Três processos
administrativos instaurados pelo Estado de Minas Gerais contra a Superágua Empresas de Águas Minerais S.A. (descontinuada) para apuração de supostos débitos
pelo não pagamento de compensações financeiras decorrentes da exploração de
recursos minerais (águas minerais), com montantes estimados em R$ 426, R$ 512
e R$ 2.800, perfazendo o total de R$ 3.738; Dois processos administrativos fiscais
instaurados pelo Estado do Pará contra a WLM (sucessora por incorporação da
Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda.), de apuração de débitos de
ICMS, sendo um por deixar de estornar crédito do imposto em decorrência de entrada de mercadoria em seu estabelecimento e um por deixar de recolher antecipação especial de ICMS relativo a operação interestadual de mercadoria, no valor
total de R$ 8.364. Três ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado do Rio de
Janeiro. Em uma ação, a WLM sustenta a ilegalidade de auto de infração com relação a operações realizadas pela Superágua Distribuidora de Bebidas Ltda. (incorporada pela WLM), de compras de mercadorias de produção do estabelecimento industrial da controlada Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. (com
operações descontinuadas), localizado em Caxambu-MG, que resultaram em
perda de arrecadação de ICMS, segundo alega o Estado do Rio de Janeiro, no
montante estimado de R$ 12.467. Nas outras duas, a controlada Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. (com operações descontinuadas) sustenta a ilegalidade de auto de infração pela não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária, no montante estimado de R$ 16.892. Em ambos os casos
as ações têm por origem operações comerciais de exploração de águas minerais
(descontinuadas) que resultaram em autos de infração; Dois processos administrativos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tendo como recorrente a WLM, referente a compensações não homologadas – utilização de Saldo
Negativo de Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, no valor total
de R$ 9.550. Inquérito civil do Ministério Público Federal instaurado contra a CI’s
Fartura para verificar a existência de dano ambiental pela guarda de objeto oriundo
da fauna silvestre no montante de R$ 1.077. Três autos de infração que totalizam
o montante de R$ 598 mil, da Secretaria do Estado de Mato Grosso contra a CI’s
São Sebastião, por possível desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação. Nos três casos a CI’s São Sebastião possui protocolo de defesa administrativa. II  Cíveis: Ação de indenização de danos diretos e
lucros cessantes ajuizada por Cliente contra a Scania Latin América Ltda. e a WLM
Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (sucessora por incorporação
da Itaipu Máquinas e Veículos Ltda.), decorrente de supostos defeitos de fabricação
em 05 (cinco) chassis de ônibus, no montante estimado na petição inicial de R$
1.604. Conforme sentença de 09/03/2018, o novo valor estimado passou a totalizar
o montante R$ 7.689, no que se refere a parte da WLM na condenação. Em 2020

Descrição
Operações continuadas
Receita operacional bruta
Receita de bens
Receita de serviços
Total da receita operacional bruta
Deduções de receita bruta
Receita líquida de vendas e serviços
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro bruto
Resultado de equivalência Patrimonial
Despesas operacionais, líquidas de receitas
Resultado financeiro
Outras receitas/despesas
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CSLL
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período
Operações descontinuadas
Total

foi ajuizada uma ação de indenização de danos materiais e morais e lucros cessantes por Cliente, devido recusa de atendimento para serviços em equipamento não
original da Scania, além de ter sido adquirido com fornecedor alternativo não autorizado pela Scania. O montante da ação totaliza R$ 413. III  Ambientais: Seis
Ações Civis Públicas Ambientais, sendo 5 (cinco) movidas pelo Ministério Público
Federal e uma pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em face da CI’s
São Sebastião (Fazenda São Sebastião) por suposto desmate ilegal no ano de
2016, identificado pelo PRODES por meio do projeto Amazônia Protege. Todas as
ações têm por objeto a mesma área de terras denominada no local como “Gleba
Pelissioli”, situada em parte da Fazenda São Sebastião de propriedade da CI’s São
Sebastião. As áreas apontadas nas ações civis públicas com desmate ilegal
constituem objeto de uma ação de reintegração de posse, ajuizada pela CI’s São
Sebastião contra invasores (esbulhadores) com sentença procedente determinando a reintegração de posse, aguardando eventual recurso de apelação pelos invasores/esbulhadores. Com relação a essas ações civis públicas (causas ambientais)
a empresa detém prova cabal de que o desmatamento ilegal apontado nas citadas
ações foi perpetrado por invasores/esbulhadores. Considerando o atual andamento dos processos judiciais, entendemos que as provas materiais já apresentadas
pela empresa são incontestáveis no sentido de que a empresa de fato não realizou
ou concorreu de alguma forma para o desmate ilegal, sendo inegável que não tínhamos a posse direta da terra quando ocorreu o desmatamento. Por outro lado,
também devemos atentar que eventual reforma da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse da empresa contra os invasores, esbulhadores
e autores do desmatamento, é remota, até porque o Ministério Público do Estado
do Mato Grosso manifestou-se favoravelmente à pretensão possessória da empresa e do não provimento do recurso. Em conclusão, a Administração da CI’s São
Sebastião, suportada por seus assessores jurídicos internos e externos, passou a
entender que o prognóstico mais adequado na atualidade para essas ações é de
“remota perda”, enquanto que em 31/12/2019 tratava como “perda possível”, considerando que a prova mais robusta de que os desmatamentos ilegais foram praticados por posseiros é o laudo pericial judicial (prova emprestada), incontestável,
constante dos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela CI’s São
Sebastião (com sentença de reintegração procedente e fundamentada no respectivo laudo pericial judicial) contra os mesmos posseiros, tendo a concordância do
Ministério Público do Estado do Mato Grosso favorável à empresa. Valor total das
6 (seis) Ações Civis Públicas envolvendo a CI’s São Sebastião: R$ 16.335. Três
autos de infração ambiental que totalizam o montante de R$ 598 mil, lavrados
eletronicamente (autuação remota) contra a CI’s São Sebastião por possível
desmatamento de vegetação nativa em área rural de reserva legal. Nos três casos
a empresa já protocolou defesa administrativa. Trata-se desmatamento ilegal por
posseiros na mesma área rural que deu origem às seis ações civis públicas acima
citadas, sendo as defesas administrativas lastreadas em laudo pericial judicial
(prova emprestada) incontestável, constante dos autos da ação de reintegração de
posse ajuizada pela CI’s São Sebastião (com sentença de reintegração procedente e fundamentada no respectivo laudo pericial) que tem, inclusive, a concordância
do Ministério Público do Estado do Mato Grosso favorável à empresa. Inquérito
civil do Ministério Público Federal instaurado contra a CI’s Fartura para verificar a
existência de dano ambiental indenizável por manter objetos oriundos da fauna
silvestre, no montante de R$ 1.077. A empresa apresentou a defesa e laudo técnico. A CI’s Fartura logrou êxito em 2ª Instância Administrativa-Fiscal (TARF-PA), que
decidiu pela improcedência e cancelamento de auto de infração de ICMS lavrado
pela SEFAZ do Estado do Pará, no valor de R$1.138, com encerramento do processo administrativo. Uso de estimativas: a Companhia registrou provisões, as
quais envolvem julgamento por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como resultado de um acontecimento passado é provável que
uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para
liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa
obrigação está sujeita a várias reivindicações legais, cíveis e processos trabalhistas, que advêm do curso normal das atividades de negócios. O julgamento da
Companhia é baseado na opinião de seus consultores jurídicos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações circunstanciais tais como
prazo de prescrição aplicável, conclusões e inscrições fiscais ou exposições identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Administração
monitora a evolução dos riscos dos processos administrativos e judiciais, através
de Assessoria Jurídica interna e de Assessores Jurídicos externos especializados.
22. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: Os valores do imposto de renda e da contribuição social diferidos passivos e ativos são
provenientes de diferenças temporárias ocasionadas pela reserva de reavaliação
e pelo reflexo dos ajustes patrimoniais decorrentes da adoção dos pronunciamentos contábeis. Os valores apresentados são revisados anualmente.
Consolidado
Descrição
2020
2019
Imposto de renda
33.461
26.731
Contribuição social
11.543
12.744
Total
45.004
39.475
Consolidado
Descrição
2020
2019
Reavaliação de ativos
110.335 111.872
Custo atribuído a realizar
51.315
51.393
Ajuste líquido dos ativos biológicos
25.754
9.033
187.404 172.298
Tributos diferidos passivos - 34%
(63.717) (58.581)
IR e CSLL sobre diferenças temporárias ativas e constituição de Prejuízo Fiscal e Base Negativa (*)
18.713
19.106
Saldo de tributos diferidos líquido
(45.004) (39.475)
A WLM e as CI’s possuem os seguintes prejuízos fiscais e bases negativas de
contribuição social, cujos créditos tributários serviram de base para constituição
dos tributos diferidos ativos.
Controladas
Consolidado
Prejuízo fiscal - IRPJ
47.715
Base negativa - CSLL
46.860
23. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social em 2020 é de R$ 147.000
(2019 - R$ 147.000), representado por 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Reservas: Segue-se a descrição da natureza
e objetivos para cada reserva no patrimônio líquido: Outros Resultados Abrangentes:
Consoante o artigo 4º da Instrução CVM nº 469, de 02/05/2008, a Companhia optou
pela manutenção dos saldos das contas de reserva de reavaliação, constituídas
anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07, em bens próprios de suas controladas.
Representa também a contrapartida dos ajustes patrimoniais líquidos efetuados no
ativo imobilizado denominados “ajustes de avaliação patrimonial”. A realização da
reserva e do ajuste de avaliação patrimonial é calculada proporcionalmente à depreciação ou baixa dos bens reavaliados e contabilizada em contrapartida de lucros
(prejuízos) acumulados. Reserva de lucros: Reserva legal: Representa os valores
registrados, conforme definido no artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e no estatuto social.
Garantia para pagamento de dividendos: Conforme determina o estatuto social da
Companhia, nos artigos 30 e 31, o lucro líquido remanescente, após destinação da
Reserva Legal e dividendo obrigatório, será destinado à Reserva de Garantia para
Pagamento de Dividendos. Base de cálculo do dividendo obrigatório: Dividendo
obrigatório:
Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório
2020
Lucro líquido do exercício
44.692
Realização das Reservas
1.026
Lucro líquido do exercício ajustado
45.718
Constituição da reserva legal (5%)
2.286
Base de cálculo do dividendo obrigatório
43.432
Dividendos obrigatórios (5%)
2.172
Total de dividendos propostos
2.172
24. Resultado por Segmento de Atividade: Conforme descrito na nota explicativa
nº 1 a Companhia, é uma Holding não financeira, com outras operações de aluguel
de propriedades para investimento e, por meio de suas Controladas localizadas em
vários estados do Brasil, atua na comercialização de produtos agrupados em atividades dos segmentos automotivo e agropecuário, que oferecem diversos produtos
e serviços, com diferentes tecnologias e estratégias de marketing. Para cada uma
das unidades de negócios estratégicas, a Administração das Controladas analisa
mensalmente os relatórios internos das Diretorias Executivas. Outras operações
das controladas incluem aluguel de propriedades para investimento para partes
relacionadas, sendo que este segmento operacional nas controladas não possui
relevância que possa determinar a elaboração de reportes.
2020
2019
Controladas
Controladas
Contro
Contro
ladora Adminis
Segmento
Segmento
ladora Adminis
Segmento
Segmento
Holding
tração automotivo agropecuário Holding
tração automotivo agropecuário
–
–
–
–
–
–
–
–
45.099
(4.530)
763
3.419
44.751
(59)
44.692
–
44.692

–
–
–
–
–
–
–
–
–
(11.914)
1.674
160
(10.080)
–
(10.080)
–
(10.080)

1.003.062
44.390
1.047.452
(101.396)
946.056
–
(813.466)
132.590
–
(65.710)
(1.406)
7.298
72.772
(19.900)
52.872
–
52.872

27.450
–
27.450
(1.115)
26.335
18.832
(23.444)
21.723
–
(8.889)
(483)
2.330
14.681
(2.965)
11.716
–
11.716

–
–
–
–
–
–
–
–
41.272
(4.707)
1.596
3.060
41.221
(101)
41.120
–
41.120

–
–
–
–
–
–
–
–
–
(12.459)
1.190
1.068
(10.201)
(352)
(10.553)
(58)
(10.611)

1.125.750
53.341
1.179.091
(121.254)
1.057.837
–
(929.516)
128.321
–
(70.181)
(176)
7.588
65.552
(7.657)
57.895
–
57.895

18.316
–
18.316
(678)
17.638
8.143
(16.426)
9.355
–
(8.603)
1.569
938
3.259
(766)
2.493
–
2.493

A avaliação do desempenho das Controladas é medida principalmente pelo
resultado do segmento automotivo, seu principal negócio, a qual é feita com
base no lucro do segmento antes do imposto de renda e da contribuição social,
como incluído nos relatórios internos analisados pela Administração.
25. Receita de Venda Bens e/ou Serviços
Consolidado
Descrição
2020
2019
Receita de bens
1.030.469 1.144.066
Receita de serviços
44.390
53.341
Total da receita operacional bruta
1.074.859 1.197.407
Impostos faturados
(102.468)
(121.872)
Descontos concedidos
–
(60)
Total das deduções da receita Bruta
(102.468)
(121.932)
Total
972.391 1.075.475
Consolidado
26. Custo de Venda Bens e/ou Serviços
Descrição
2020
2019
Veículos
599.953
734.469
Custo das peças vendidas e demais custos
213.512
195.047
Mão de obra
32.744
27.190
Custo das peças vendidas e demais custos
180.768
167.857
Pecuária
13.773
9.705
Soja
7.519
5.755
Café
1.224
966
Outros
929
–
Total
836.910
945.942
Consolidado
27. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição
2020
2019
Honorários da Administração
1.199
1.131
Honorários do Conselho Fiscal
168
167
Salários e encargos
45.500
46.089
Serviços de terceiros
8.806
7.292
Manutenção predial e outros
1.356
3.660
Benefícios a empregados (*)
11.294
11.400
Aluguéis e arrendamentos
386
742
Condução, viagens e estadas
2.673
4.206
Impostos, taxas e contribuições
2.330
3.303
Condomínio
131
164
Comunicações
887
1.057
Frota própria
859
934
Frete de terceiros
–
838
Manutenção de máquinas e equipamentos
893
976
Despesas com seguros
385
392
Anúncios e publicações
421
411
Propaganda, promoção e representação
441
842
Manutenção de obras de infraestrutura
131
138
Manutenção de softwares
3.671
3.522
Depreciação e Amortização
4.147
3.465
Créditos de liquidação duvidosa
23
483
Outros
4.957
3.912
Total
90.658
95.124
(*) Refere-se a Plano de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Transporte.
28. Resultado Financeiro
Consolidado
Descrição
2020
2019
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras
2.816
4.242
Atualização monetária
30
506
Variação cambial
100
43
Juros recebidos
199
216
Atualização monetária sobre êxito processo judicial
–
2.225
Outras receitas financeiras
125
112
Subtotal
3.270
7.344
Despesas Financeiras
Juros
(981)
(2.278)
Atualização monetária
–
(193)
Despesas bancárias
(349)
(128)
Variação Cambial
(42)
(35)
Outras despesas financeiras
(1.350)
(531)
Subtotal
(2.722)
(3.165)
Total do Resultado Financeiro
548
4.179
29. Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social: O imposto
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas
bases abaixo apresentadas:
Consolidado
Descrição
2020
2019
Lucro (Prejuízo) antes da Contribuição Social e do
Imposto de Renda
77.373
58.610
Alíquota fiscal combinada da Contribuição Social e do
Imposto de Renda
34%
34%
Encargos da Contribuição Social e do Imposto de
Renda às alíquotas combinadas
(26.307)
(19.927)
Ajustes
Equivalência Patrimonial
10
(1)
Juros sobre capital próprio
–
–
Créditos tributários ativados (utilizados)
–
7.351
Outros
3.373
3.702
Total
(22.924)
(8.876)
Tributos no resultado
Corrente
(17.345)
(16.227)
Diferido
(5.579)
7.351
(22.924)
(8.876)
30. Lucro Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito
através da divisão do lucro líquido do exercício atribuível aos detentores de
ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações disponíveis
durante o exercício. Durante os dois últimos exercícios, não houve alteração
no total em circulação das ações ordinárias e preferenciais da Companhia.
Por isso, o cálculo do resultado básico por ação está apresentado considerando o total de ações da Companhia em circulação no final de cada exercício.
No caso da Companhia, o lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por
ação, pois a Companhia não possui instrumentos patrimoniais ou contratos
capazes de resultar em emissão de ações. O quadro abaixo, apresentado em
R$, demonstra o cálculo do lucro por ação com base no Lucro líquido apurado
em 31/12/2020 e 2019:
Controladora e consolidado
2020
2019
Lucro básico
Ordinárias
Ordinárias
por ação
Nominativas
Total Nominativas
Total
Total de ações em
circulação Unidades
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Lucro líquido
atribuível a cada
classe de ações (R$) 44.692.063,43 44.692.063,43 41.119.791,91 41.119.791,91
Lucro líquido
básico e diluído por
ação ON e PN (R$)
0,02
–
0,02
–
31. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamento
de riscos: A geração de caixa da Companhia é originada de aluguéis de suas
propriedades para investimento e de repasses efetuados pela WLM na forma de
distribuição de lucros. Suas Controladas têm atividades operacionais voltadas ao
segmento automotivo e agropecuário. Os valores justos de caixa e equivalentes
de caixa, de contas a receber de clientes e de contas a pagar a fornecedores são
equivalentes aos seus valores contábeis pois são registrados a valores praticados
no mercado no momento inicial e testados ao valor recuperável. Os valores justos
de outros ativos e passivos de longo prazo não diferem significativamente de seus
valores contábeis. Risco de preço: No que tange as atividades do segmento
agropecuário, embora a receita represente uma parte pequena do faturamento
consolidado, existe um potencial risco de variação de preço nas commodities agrícolas influenciadas por condições de mercado, as quais muitas vezes independem
da gestão direta da Administração. Na medida em que haja uma perspectiva de
crescimento na atuação neste segmento, a Administração avaliará outras estratégias
com vista a obter maior proteção contra a variação dos preços das commodities.
Risco de crédito: A Companhia está sujeita ao risco de crédito, relacionado as
contrapartes de suas aplicações e às contas a receber de clientes de suas controladas operacionais. A política financeira da Companhia mitiga seu risco associado
as suas aplicações financeiras, alocando-as em investimentos em instituições
financeiras aprovadas pela Administração da Companhia. As operações de vendas
das controladas que atuam no segmento agropecuário é concentrada em poucos
clientes. Embora possa existir um risco por conta da concentração, parcela substancial das vendas é realizada para clientes com perfil de crédito e aprovado pela
Companhia. Por sua vez, no segmento automotivo, há uma grande diversificação
de clientes. O risco de crédito é administrado por normas internas específicas de
análise e aprovação do crédito de clientes, estabelecendo limites de exposição por
cliente e garantias acessórias necessárias. Historicamente, a Companhia e suas
controladas não registram perdas significativas nas contas a receber de clientes.
Risco de liquidez: É o risco de a empresa encontrar dificuldades em cumprir as
obrigações associadas com seus passivos financeiros. Um dos grandes objetivos
da Administração é a preservação de caixa da Companhia. Existe um monitoramento constante da previsão dos fluxos de caixa presentes e futuros de forma a
assegurar a saúde financeira e atender às necessidades operacionais. Com relação
a aplicação de seus recursos em ativos financeiros, o critério de liquidez é uma
das regras observadas pela Administração. A Companhia acompanha o risco de
escassez de recursos, administrando seu capital através de planejamento e monitoramento de seus recursos financeiros disponíveis, para o devido cumprimento
de suas obrigações. b) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros
da Companhia são saldos provenientes de transações comuns como as contas
a receber, fornecedores, empréstimos e aplicações financeiras mantidas pela
Companhia, todos a custo amortizado. Todos estão registrados pelos seus valores
nominais acrescidos, quando aplicável, de encargos e taxas de juros contratuais,
cuja apropriação das despesas e receitas é reconhecida ao resultado. Risco de
juros: Embora a Companhia e suas controladas não mantenham exposições a
dívidas financeiras com juros pós fixados e/ou a instrumentos de hedge/derivativos
no mercado, a Administração entende que existe uma exposição ao risco de taxa
de juros, principalmente pelo fato de que grande parte das compras de veículos
ocorre na forma de financiamentos por parte dos clientes. Se taxas de juros ficam
mais altas, o custo do financiamento encarece e, consequentemente, a demanda
por aquisições de novos veículos tende a ser menor. A Companhia não possui risco
de juros passivos, tendo em vista que os juros são pré-fixados. Risco de câmbio:
Embora a Companhia não possui instrumentos financeiros com exposição a moedas internacionais, eventuais alterações no câmbio podem afetar as condições
no mercado que elas atuam, principalmente no que tange a formação dos custos
de produtos para venda, podendo, assim, influenciar no desempenho operacional
e financeiro. 32. Cobertura de Seguros: A Companhia possui seguros com coberturas básicas e adicionais para veículos, instalações, equipamentos, produtos
e responsabilidade civil, cuja importância segurada em 31/12/2020 totaliza, aproximadamente, R$ 204.859 (R$ 157.346 - 2019), montante considerado suficiente,
pela Administração da Companhia e seus corretores de seguros, para a cobertura
de seus bens patrimoniais e riscos operacionais. 33. Informações Adicionais
aos Fluxos de Caixa: Em 2020 e 2019, as movimentações patrimoniais que
não afetaram os fluxos de caixa consolidado da Companhia, são como seguem:
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SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Descrição
Transferência de imóvel para o Ativo não circulante
disponível para venda
Aumento de capital social em controladas por mútuo
Reconhecimento do valor a pagar a parceira outorgada
decorrente de contrato de parceria
Total
Wilson Lemos de Moraes Junior  Diretor-Presidente.

CNPJ 30.458.020/0001-71
NIRE 33.3.0000065-8

Consolidado 34. Eventos Subsequentes: Em 01/01/2021 a CI’s São Sebastião foi incorpora2020 2019 da pela CI’s Itapura tendo por base as seguintes justificativas para a operação:
I - Ambas as Sociedades são controladas pela mesma sócia majoritária (a WLM
Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.) que detém 99,99%
1.734
– de participação em cada Sociedade; II - A Sociedade incorporadora tem a pre– 2.895 tensão de maximizar as suas atividades de pecuária que é a principal atividade
da Sociedade incorporada. Além disso, ambas as sociedades possuem objeto
1.106
– social semelhante; III - Os administradores de ambas as Sociedades entendem
2.840 2.895 que a incorporação trará benefícios de sinergia, tais como: melhor aproveita-

mento da estrutura administrativa, redução de participações societárias da
sócia majoritária; e IV - A operação de incorporação é de baixo custo pois será
processada sem aumento do capital social da Sociedade incorporadora. Em
reunião do Conselho de Administração de 19/03/2021, foi aprovado o aumento
de capital da WLM, dentro do limite do capital autorizado, de R$ 177.375 para
R$ 238.836, mediante a capitalização de reserva de investimentos no valor de
R$ 61.461, sem emissão de novas ações, com fundamento no artigo 168 (caput)
c/c art. 169, § 1º, ambos da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) c/c
o art. 5º, § 6º, do Estatuto Social da WLM.

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Diretor Administrativo.
Maria Isbela Lemos de Moraes  Diretora.
Alexandre Rabaço Gonçalves  Contador - CRC/RJ 063058/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: Aos Acionistas
e Administradores da SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre as demonstrações
contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES
S.A., (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, da SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A., em 31/12/2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 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 sobre as demonstrações contábeis: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o
relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da
governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accouting 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 individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controla-

das são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação
do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis 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.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021
BDO RCS Auditores Independentes SS
Fernando Pereira da Silva Marques
CRC 2 SP 013846/F
Contador CRC 1 RJ 092490/O-3
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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18/01/2021
CNPJ/ME nº 34.186.669/0001-31 - NIRE 33.30033241-3
1. Data/Hora/Local: 18/01/2021, às 11hs, sede social, Rio de Janeiro/
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18/01/2021
RJ, Rua Cinco de Julho, 89, Copacabana, CEP 22051-030. 2. Presença:
1. Data/Hora/Local: 18/01/2021, às 11:30hs, sede social, Rio de Janeiro/RJ,
Totalidade. Convocação: Dispensadas. 3. Mesa: Presidente - Rodrigo Cury
Rua Cinco de Julho, 89, Copacabana, CEP 22051-030. 2. Presença: TotaliSampaio de Miranda Pavan, Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho.
dade. Convocação: Dispensadas. 3. Mesa: Presidente - Rodrigo Cury Sam4. Ordem do Dia e 5. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 5.1.
paio de Miranda Pavan, Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. 4.
Reeleger, para 1 mandato de 3 anos a contar da presente data, (i) Luiz Felipe
Ordem do Dia e 5. Deliberações Aprovados por Unanimidade: 5.1. ReCoutinho Martins Filho, RG 002.093.699-SSP/RN, CPF/ME 010.596.814-55,
eleger, para 1 mandato de 2 anos a contar da presente data, (i) Luiz Felipe
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Petromais Global Exploração e Produção S.A.

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

U

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.

Wilson Lemos de Moraes Neto  Diretor.

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.

DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS DISCO S/A
CNPJ/MF nº 33.279.993/0001-31
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Diretoria da Distribuidora de Comestíveis Disco S/A, sociedade por
ações, com sede na Avenida Luis Carlos Prestes, nº 410, sala 224, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.775-055, inscrita no CNPJ sob o nº
33.279.993/0001-31, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o nº 33.3.0008092-9 (a “Companhia”), vem,
pela presente, convocar todos os acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se, em primeira convocação, no dia 07 de maio de 2021, às 10:00 horas, havendo quórum para tanto,
Avenida Luis Carlos Prestes, 410/224 – Barra da Tijuca - RJ, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) venda de imóveis da empresa em Volta
Redonda, RJ e (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia. Caso algum
dos acionistas não possa estar presente, o mesmo poderá ser representado por outro acionista, administrador da Companhia ou advogado, através de
procuração específica com vigência de até 1 (um) ano, devendo apresentar
o respectivo instrumento de mandato ao Presidente da Mesa antes do início
da Assembleia, devendo (i) votar em nome do acionista ou (ii) apresentar as
decisões e votos do referido acionista através de carta assinada. Em ambos
os casos, tal acionista será considerado presente na Assembleia. Quaisquer
correspondências, questionamentos e/ou solicitações à administração da
Companhia deverão ser encaminhadas por meio do endereço: ac.torre@ppc.
com.br. Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021. Allan Camargo da Torre - Diretor
Presidente, Aida da Conceição Fernandes - Diretora Vice-Presidente.

ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA
CNPJ 33.543.356/0001-20
Rua Alzira Brandão, 241 - Tijuca - 20550-035 - RJ
Informamos que nossas DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS dos exercícios
findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 estão publicadas no endereço eletrônico
www.congregacaosantosanjos.com.br, em cumprimeiro à exigência contida no
§ único do artigo 41 da Lei 12.101 de 27/11/2009. Marina Andrade - Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DIGITAL DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP
CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP, com sede
na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo - RJ, convoca todos os
cooperados, em conformidade com a Legislação em vigor e do seu Estatuto Social, para Assembleia Extraordinária Digital, a ser realizada no dia
01/05/2021, em razão da pandemia e para evitar aglomeração, assembleia
ocorrera em formato digital, modalidade está amparada pela lei 14030 de
28 de julho de 2020, os cooperados poderão participar e se manifestar e
votar a distância utilizando link que será disponibilizado, com primeira
convocação às 07:00 horas, com presença de 2/3 do número de cooperados, em segunda convocação às 08:00 horas com presença de metade
mais um dos seus cooperados e em terceira e última convocação às
09:00 horas com presença mínima de 10 cooperados, para tratar da
seguinte Ordem do Dia: 1- Alteração de Endereço da sede; 2 – Alteração do Art. Estatutário: Art. 13 Letra A; 3- Eliminação de cooperados; 4- Eleição para Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Disciplina; Na ausência de candidatos
para o Conselho de Administração será formado uma junta
governativa - Para efeito de quórum a NOVO RIO COOP possui 184
cooperados nesta data. Rio de Janeiro, 20 de Abril 2021.
Robson Lopes de Souza - Diretor Presidente.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Milton Delgado Soares - Juiz Titular do Cartório da
1ª Vara de Família da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER a quantos
este edital virem e dele conhecimento tiverem, que por sentença deste Juízo
nos autos da ação nº 0000008-63.2019.8.19.0209, foi decretada a Interdição de Nair da Rocha Ventura - Nacionalidade Brasileira - Profissão: do Lar
- Estado Civil: Viúvo - Data de Nascimento: 07/03/1924 - Filiação: Pai - João
Pereira da Rocha Mãe - Alfredina Pieroni da Rocha - CPF: 46446575734 - RG:
110653094 Emissor: IFPRJ - Endereço: Rua Presidente Nereu Ramos, nº
1190 Apt. 101 - CEP: 22795-080 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro
- RJ, sendo-lhe nomeado(a) CURADOR(A) o(s) Sr.(a) Deyse da Rocha Ventura Mendes, Nacionalidade Brasileira, Profissão: Analista de Sistema, Estado Civil: Casado, Data de Nascimento: 26/05/1960, Filiação: Pai - Dailto Machado Ventura Mãe - Nair da Rocha Ventura, CPF: 66215170763, RG:
054412481 Emissor: DICRJ, Endereço: Rua Presidente Nereu Ramos, nº
1190 Apt. 101 - CEP: 22795-080 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro
- RJ. Este edital será publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias,
no Órgão Oficial. Rio de Janeiro, oito de fevereiro de dois mil e vinte e um. Eu,
__Sebastiao Felizardo dos Santos - Escrivão - Matr. 01/26560, o subscrevo.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3001/2021/1° LEILÃO
Edital de Leilão Público nº 3002/2021/2° LEILÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da
Centralizadora Manutenção para Alienação de Bens- CEMAB, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta,
respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste
Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes
de Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA ou de
propriedade da CAIXA, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital
de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante
o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados,
no período de 16/04/2021 até 28/04/2021, no primeiro leilão, e de
04/05/2021 até 13/05/2021, no segundo leilão, em horário bancário,
nas Agências da CAIXA situadas no RIO DE JANEIRO, e no
escritório da Leiloeiro MARIA TERESA DIAS BRAME, situado na
Travessa do Paço, Nº 23 Sala 1211 Centro, Rio de Janeiro/RJ
Telefone(s): (21) 2533-4243 / (21) 2533-2400, no horário das
10:00 às 17:00h. (Site: www.brameleiloes.com.br). (O Edital
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis)
Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou
utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA,
em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1° Leilão
realizar-se-á no dia 29/04/2021, às 11:00 horas, exclusivamente
no site da leiloeira, no endereço www.brameleiloes.com.br. Os
lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados
no 2° Leilão no dia 14/05/2021, exclusivamente no site da leiloeira,
no endereço www.brameleiloes.com.br
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MPF exige da Aneel cobrança indevida da Light a condomínios
Em fevereiro a devolução era algo da ordem de R$ 50 milhões

A

pedido do Ministério Público Federal
(MPF) a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) terá de informar
se foi instaurado, no âmbito
da Procuradoria da República, procedimento preparatório visando apurar suposto descumprimento pela
Light do Despacho Nº 124
da Aneel, de 21/01/2020,
que determinou a devolução em dobro dos valores
faturados a maior decorren-

te do erro de classificação
das unidades consumidoras.
Em fevereiro deste ano,
quando o processo completava um ano, o valor estimado era da ordem de R$ 50
milhões envolvendo mais
de 35 mil condomínios no
Rio de Janeiro.
A razão do impasse teve
início em setembro de 2010,
quando a Aneel publicou
uma resolução normativa
(Nº 414/2010), determinando que a energia fornecida

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Destaques de 2020 • Aumento de 12,0%
no lucro bruto, quando comparado a 2019, ao atingir R$ 154,3 milhões em 2020;
• Ebitda de R$ 81,3 milhões com margem de 8,4% em 2020, crescimento de 37,0%
e 2,9 p.p., respectivamente, na comparação com o ano anterior; • Redução de 5,6%
nas despesas gerais e administrativas, líquidas de amortizações e depreciações,
ao totalizar de R$ 82,7 milhões, frente aos R$ 87,7 milhões reportados em 2019;
• Lucro líquido de R$ 54,4 milhões, apresentando um aumento de 9,2% em relação
ao auferido no exercício anterior.
R$ milhões
2020
2019 Variação 2020/2019
Receita operacional bruta
1.074,9 1.197,4
(10,2%)
Receita operacional líquida
972,4 1.075,5
(9,6%)
Lucro bruto
154,3 137,8
12,0%
Margem bruta (%)
15,9% 12,8%
3,1 p.p.
Despesas operacionais (*)
82,7
87,7
(5,7%)
Ebitda
81,3
59,5
37,0%
Margem Ebtida (%)
8,4%
5,5%
2,9 p.p.
Lucro líquido
54,4
49,8
9,2%
(*) Despesas líquidas de depreciação e amortização.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2021. Prezados acionistas, A Administração da
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (WLM), em conformidade com as disposições legais e estatutárias, tem a satisfação de submeter à
sua apreciação o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da
Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2020. As informações operacionais e financeiras da Companhia, exceto onde estiver indicado de outra forma, são apresentadas com base
em números consolidados e contemplam as práticas contábeis adotadas no Brasil
e normas internacionais conforme o International Financial Reporting Standards
(IFRS) e os pronunciamentos emitidos pelo CPC aplicáveis às suas operações.
Todas as comparações levam em consideração o ano de 2019, exceto quando
especificado de outra forma. Mensagem da Administração: A pandemia do coronavírus afetou profundamente a trajetória esperada para a economia global e
brasileira ao longo de 2020, afetando os mais diversos setores da economia. O
principal setor de atuação da WLM, a negociação de caminhões da marca Scania,
bem como o segmento de chassis de ônibus não passaram incólumes pela crise
gerada pela pandemia enquanto o desempenho dos segmentos de pós-venda e
agropecuário demonstraram resiliência em um período de adversidade. A partir de
meados de maio, com as políticas de incentivo fiscal e preservação do emprego
criadas pelo governo federal, verificam-se sinais de recuperação no ambiente
econômico. Diante desses fatos e tamanha incerteza, a Administração da WLM
pautou sua atuação com base em quatro pilares: segurança das pessoas; preservação do caixa; manutenção das operações e monitoramento de aspectos legais
que tenham implicação nos princípios anteriores. Assim, adotamos a utilização de
“home-office” para a maior parte do setor administrativo, antecipamos as férias de
parte da equipe para também reduzir a circulação de pessoas nas concessionárias,
reduzimos a jornada de trabalho de parte dos colaboradores e nos esforçamos
para garantir a manutenção de empregos dos nossos funcionários. Com a adoção
de medidas rápidas e assertivas, podemos dizer que tivemos um ano positivo. Com
a queda no volume de vendas de caminhões e chassis de ônibus, a WLM registrou
faturamento bruto 10,2% inferior ao reportado em 2019, montante parcialmente
compensado pelo melhor desempenho apresentado nos segmentos de pós-vendas
e agropecuário, os quais registraram avanço de 18,3% e 49,8%, respectivamente.
Concentrando esforços no controle adequado de despesas e custos, sem renunciar
à qualidade dos serviços prestados pela Companhia, registramos diminuição de
5,9% nas despesas operacionais. A valorização dos ativos biológicos e a maior
participação dos segmentos de pós-vendas nos resultados também contribuíram
para o forte resultado operacional reportado no ano, com Ebtida apresentando
crescimento de 37,0% frente ao ano anterior. Com isso, apresentamos um aumento de 7,5% no lucro líquido, auferindo um incremento de 0,9 p.p. na margem líquida em 2020. A Administração da WLM registra aqui o reconhecimento dos esforços,
comprometimento e desempenho dos colaboradores em um ano totalmente atípico. Com respostas rápidas e eficientes, mesmo em um cenário ainda repleto de
incertezas, preservamos os negócios da Companhia, com foco nas pessoas, no
atingimento de resultados e criação de valor para nossos acionistas. Perfil Corporativo: Fundada em 1946, a WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. é uma sociedade de capital aberto que atualmente tem suas atividades
voltadas para dois segmentos: (i) comercialização de veículos e peças da marca
Scania - sobretudo caminhões pesados e extrapesados, chassis de ônibus rodoviários e urbanos, motores marítimos, industriais e estacionários e peças de reposição - e prestação de serviços de manutenção voltados aos produtos que comercializa; e (ii) atividades no setor de agropecuária - bovinocultura de corte,
cafeicultura e produção de grãos. Desde 2005, a WLM é uma das líderes nacionais
na venda de veículos pesados Scania e detém o primeiro lugar na comercialização
de peças da marca no Brasil. Suas quatro concessionárias, com 20 estabelecimentos espalhados por cinco estados brasileiros, garantem a ampla cobertura geográfica necessária para sua destacada atuação nacional, proporcionando agilidade e
qualidade no atendimento nas diversas regiões do País. Algumas delas contam
ainda com postos avançados dedicados à prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, em atendimento a demandas específicas de clientes. Concessionárias, peças e serviços: Revendas Scania: No início de 2020, as vendas
do setor automotivo estavam em linha com as estimativas da Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores), quando, no mês de março, iniciou-se a crise do coronavírus no Brasil, causando uma parada súbita em quase todos
os setores da economia. Com a parada da produção por parte da maioria das
montadoras, as companhias que atuam no setor conseguiram administrar os estoques dos produtos e retomar as vendas, ainda que de forma lenta. A despeito da
recuperação nos meses subsequentes, de acordo com dados divulgados pela
entidade, o setor automotivo apresentou queda de 21,6% nos emplacamentos em
2020 frente ao registrado no ano anterior, com 3,1 milhões de unidades. Considerando o mercado de caminhões e ônibus, as reduções nos emplacamentos foram
de 12,3% e 33,0%, para 89,2 mil e 18,2 mil unidades, respectivamente. No ano, a
WLM comercializou o total de 1.552 veículos, redução de 29,1% frente às 2.188
unidades vendidas em 2019. O segmento de caminhões foi responsável por 1.435
unidades vendidas, sendo 71 caminhões usados, 70 vendas diretas e 1.294 unidades vendidas em concessionárias. O segmento de ônibus registrou vendas de
117 unidades no período, das quais 53 foram vendas diretas e outras 64 vendas
em concessionárias. Para 2021, o prognóstico da Fenabrave é um crescimento de
16% no mercado de veículos novos. Para o segmento de caminhões, o que menos
sofreu os efeitos da crise em função de um mercado aquecido pela expansão do
agronegócio e outros setores da economia em forte recuperação, a estimativa é
que a venda de caminhões deve apresentar crescimento de 21,7% ante 2020,
totalizando 108,5 mil unidades. Por outro lado, o segmento de ônibus, de longe o
mais impactado com as restrições a viagens e transporte urbano, tem expectativa
de tímida recuperação ao longo de 2021, com crescimento nas vendas de 8,2%,
para 19.713 unidades. Agronegócio: Sojicultura: A cultura de soja manteve a
tendência de crescimento da área cultivada e, na atual safra, a estimativa aponta
para uma área total de 38,3 milhões de hectares, 3,6% acima na comparação com
o ciclo passado, de acordo com dados divulgados pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Com a regularização do clima nas regiões produtoras,
espera-se produção recorde de 133,8 milhões de toneladas para a oleaginosa, o
que representa um aumento de 7,2% em relação à safra anterior. No que se refere aos preços, a alta no mercado internacional tem como fundamento a forte demanda de soja para exportação nos Estados Unidos que originaram o menor estoque de passagem deste país desde a safra 2013/2014. Na safra 2020/2021 a
WLM registrou a negociação de 98,7 mil sacas, volume 12,7% superior ao reportado no exercício anterior. No início de 2020, a Companhia formalizou com a empresa Sierentz Agro Brasil Ltda., contrato de parceria rural, para exploração e
cultivo de culturas anuais de grão, com predomínio de soja. por um prazo de 15
anos. Café: O atual ciclo do café está em andamento e a expectativa é de redução
na produção total em comparação à temporada anterior, considerada recorde
dentro da série histórica do grão. Os efeitos da bienalidade negativa registrados
em diversas regiões produtoras, além de condições climáticas adversas observadas
em certas localidades, tem exercido influência tanto para redução do rendimento
médio como para diminuição da área em produção. Nesse sentido, a previsão é
de volume total de 43,8 mil sacas, retração de 21,4% em relação à safra anterior,
com área de produção de 1.756,3 mil hectares. Em 2020, a WLM negociou 3,8 mil
sacas de café, crescimento de 7,2% na comparação com o ano anterior. Na safra
2021 a Companhia investiu no aumento da capacidade produtiva e na renovação

às partes comuns dos condomínios residenciais, como saguões, play-grounds e pátios
internos, fosse cobrada pela
tarifa comercial, que na época era mais barata. Segundo
o engenheiro especializado
em condomínios Geraldo
Paixão, a Light ignorou o
determinado pela agência reguladora e cobrou a mais de
todos os 35 mil condomínios
residenciais do Rio de Janeiro, aplicando tarifa majorada
desde janeiro de 2011.

O MPF solicitou à Agência que se manifeste sobre a
representação enviada, informando se a Light cumpriu o determinado e quais
as medidas adotadas pela
Aneel em caso de descumprimento. A Light respondeu ao ofício do MPF, que
foi encaminhado para a
réplica, e está em análise a
abertura de ação coletiva.
Enquanto isso, o processo fiscalizatório da Aneel,
que vai obrigar a devolução

dos cafezais a fim de reduzir a idade média, aproveitar os maiores preços do grão
e viabilizar economicamente a operação. Pecuária: A partir da parceria com a
Sierentz, a WLM entregou áreas antes utilizadas para pasto que foram reformadas
para serem utilizadas na agricultura, e iniciou um plano de desenvolvimento de
reforma e recuperação de pastagens assim como a implementação de pasto rotacionado com objetivo de aumentar a capacidade de absorção das pastagens. O
ano de 2020 começou com perspectivas positivas após a arroba bovina ter batido
recorde no final de 2019, puxado pela maior demanda da China após o avanço da
peste suína africana no país. Contudo, os custos de produção também aumentaram,
enquanto o mercado interno perdeu poder de compra, o que reduziu as margens
do produtor e da indústria ao longo do ano. Além disso, houve interdição de frigoríficos e suspensão de exportações para a China, desafios para o setor em um ano
atípico. Aproveitando a atratividade do mercado, a WLM negociou 6,3 mil unidades
de bovinos no ano, volume 20,1% superior em relação à 2019. Ainda, foram realizados investimentos em tecnologia a fim de melhorar a taxa de prenhez dos animais,
o que refletiu no nascimento de mais bovinos. Em 2020, com a retenção e a valorização do preço de mercado houve valorização de 126,8% no valor dos ativos
biológicos, que atingiu R$ 18,8 milhões no ano. Desempenho Econômico-Financeiro: Receita Operacional: Ainda na primeira metade de 2020, com o surgimento
e avanço da pandemia no País, houve a interrupção temporária das atividades na
fábrica da Scania em São Bernardo - SP, impactando os resultados da WLM no
período. Mesmo com a adequação de suas operações através da implantação de
medidas preventivas, o que viabilizou a manutenção de um atendimento minimamente eficaz ao mercado, e aquecimento da demanda, com a recuperação gradual das vendas em função, principalmente, do agronegócio e do segmento de mineração, a indústria automotiva de veículos pesados enfrentou cenários
desafiadores com a falta de componentes e insumos para a produção. Diante de
um cenário de inúmeras incertezas ao longo do ano, as ações adotadas pela
Companhia auxiliaram na mitigação dos efeitos da crise no desempenho operacional. Nesse sentido, a WLM encerrou o exercício fiscal de 2020 com receita operacional bruta consolidada de R$ 1.074,9 milhões, o que evidencia diminuição
de 10,2% frente aos R$ 1.197,4 milhões reportados no ano anterior. Com a redução
de unidades comercializadas em 2020, o segmento de caminhões apresentou
queda de 15,2% na comparação com o registrado em 2019, ao totalizar faturamento de R$ 704,5 milhões, resultado ainda que manteve o segmento como a principal
fonte de receita da WLM ao atingir 65,5% da receita bruta total, 3,9 p.p. inferior na
comparação com o ano anterior. Segmento mais afetado pela pandemia, a comercialização de chassis de ônibus no acumulado de 12 meses de 2020 totalizou
R$ 24,9 milhões de receita bruta, forte redução de 68,5% ante os R$ 79,1 milhões
auferidos no exercício anterior. Dessa forma, a representatividade do segmento de
chassis de ônibus apresentou recuo de 4,3 p.p. em termos de composição da receita bruta da WLM, ao atingir 2,3% no ano. Com a manutenção da demanda ao
longo de 2020, a receita do segmento de peças e lubrificantes alcançou R$ 273,6
milhões, aumento de 24,4% na comparação com os R$ 219,9 milhões registrados
em 2019. Já as receitas originadas a partir do segmento de prestação de serviços
apresentaram retração de 7,1% na comparação anual, ao somar R$ 44,4 milhões
ante R$ 47,7 milhões reportados no ano anterior. Considerando a participação de
ambos os segmentos na receita bruta consolidada da WLM, o percentual totalizou
29,6%, evolução de 7,3 p.p. na comparação com o percentual apresentado no
exercício de 2019 (22,4%), o que demonstra a resiliência desse segmento de
atuação da Companhia mesmo em períodos conturbados. Por fim, com participação relativa no total da receita bruta de 2,6% em 2020 (versus 1,5% em 2019), as
receitas das atividades agropecuárias atingiram R$ 27,4 milhões, expressivo aumento de 49,8% frente os R$ 18,4 milhões auferidos em 2019.
Vendas de Veículos Automotores - WLM
Unidades e Faturamento Bruto
2020
2019
Descrição
Receita
Unidades
Unidades Receita
R$ mil
R$ mil
Caminhões (venda direta)
70
6.920,9
77
3.673,7
Caminhões (venda WLM)
1.294 694.068,9
1.721 822.294,3
Caminhões usados
71
10.482,5
102
9.689,0
Ônibus (venda direta)
53
1.049,7
80
2.004,8
Ônibus (venda WLM)
64
24.948,7
208
71.766,9
Pós-vendas
– 309.981,7
– 269.662,5
Total
1.552 1.047.452,3
2.188 1.179.091,2
Receita Operacional Bruta
Distribuição por Atividade
2020
2019
R$ 1.074,9 milhões
R$ 1.197,4 milhões

Em função da redução do número de veículos comercializados em 2020, a receita
operacional líquida consolidada da WLM, deduzidos dos impostos faturados, alcançou R$ 972,4 milhões, montante 9,6% inferior aos R$ 1.075,5 milhões auferidos
na comparação com o exercício anterior.
Evolução da Receita Operacional Líquida
(R$ milhões)
CPV e resultado bruto: Em
2020, uma vez que a maior
parte do custo dos produtos vendidos (CPV) da
WLM é representado pelo
valor de aquisição de caminhões e chassis de ônibus
tendo, portanto, relação
direta com a variação no
volume de vendas realizada
pela Companhia, a redução no número de unidades comercializadas resultou em
decréscimo de 11,5% no CPV, ao atingir R$ 836,9 milhões versus R$ 945,9 milhões
em 2019. Desde o encerramento do exercício social de 2019, a WLM passou a
divulgar a linha de “Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos” da Demonstração dos Resultados logo após a receita operacional líquida e antes do CPV,
em linha com as melhores práticas adotadas no mercado. Nesse sentido, com a
forte valorização dos ativos biológicos e aumento da participação dos segmentos
de prestação de serviços e de peças na composição da receita total, os quais
apresentam melhores margens em relação à comercialização de veículos, o lucro
bruto da Companhia alcançou R$ 154,3 milhões no acumulado de 2020, resultado
12,0% superior aos R$ 137,8 milhões verificados no ano anterior. Considerando o
mesmo período de comparação, a margem bruta em 2020 foi 3,1 p.p. superior à
de 2019, ao atingir 15,9%.
Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%)
Conforme divulgado na nota
explicativa 2.2 às demonstrações financeiras anexas,
houve reapresentação da
demonstração dos resultados (DRE) de 2018, que
afetou o lucro bruto. Embora
o critério de classificação na
DRE de 2018 seja consistente com o critério adotado em
2018, como as informações
acima referentes aos períodos anteriores à 2018 não foram reapresentadas, os
lucros brutos e as margens brutas demonstradas acima dos períodos de 2012 a
2017, não são mais comparáveis com as aquelas de 2018, 2019 e 2020.

correta em toda a área de
concessão, não inicia a fase de providências efetivas,
ao mesmo tempo em que
a obrigatoriedade de devolução de cobrança majorada se limita aos últimos 10
anos. Hoje, esse período já
não obriga a Light a devolver o que foi pago a mais
pelos condomínios, de janeiro a abril de 2011.
“A partir do próximo dia
1 os condomínios perdem
também o direito à devolu-

ção do que pagaram a mais
em maio de 2011. A cada
mês, sem início efetivo do
processo fiscalizatório da
ANEEL, os condomínios
perdem direito a um mês
de devolução e a Light se
apropria, definitivamente,
desse dinheiro que hoje,
é de direito dos condomínios afetados pela cobrança indevida”, completou
Geraldo Paixão, engenheiro especializado em condomínios.

Despesas Operacionais: Com forte empenho da administração no constante controle e contenção de custos e despesas, as despesas gerais e administrativas,
após a exclusão de valores referentes à depreciação e amortização, totalizaram
R$ 82,7 milhões ao final do encerramento do exercício de 2020, montante que
representa diminuição de 5,6% frente aos R$ 87,6 milhões apresentados no ano
anterior. Com a queda da receita no período, as despesas operacionais representaram 8,5% da receita operacional líquida consolidada, incremento de 0,4
p.p. frente ao percentual reportado em 2019, de 8,1%. Em face à atual situação
vivenciada pela sociedade como um todo ao longo de 2020, a WLM adotou como
política a manutenção de emprego dos colaboradores, além de medidas legais para
redução de jornada e salários. Por outro lado, a Companhia aumentou seu quadro
de funcionários de 851 em 2019 para 865 ao final de 2020. No ano, as despesas
com honorários, salários e encargos e os benefícios oferecidos atingiram R$ 54,9
milhões, decréscimo de 4,0% na comparação com os R$ 57,3 milhões apresentados em 2019. Considerando que tais despesas representam o maior desembolso
da Companhia, a representatividade com relação às despesas totais desse grupo
de contas atingiu 66,7%, 1,3 p.p. acima do registrado em 2019 (65,5%). Como
reflexo das medidas de distanciamento social e forte controle e otimização de
gastos, algumas contas apresentaram recuo mais acentuado no ano, como a conta
referente a linha de condução, viagens e estadias que reduziu 36,5%, de R$ 4,2
milhão em 2019 para R$ 2,6 milhões em 2020; a conta de manutenção predial,
com queda de 38,6%, ao passar de R$ 2,2 milhões para R$ 1,3 milhão em 2020;
e menores despesas com propaganda, promoção e representação, que passou de
R$ 841 mil em 2019 para R$ 441 mil ao final de 2020, retração de 47,6%. Ebitda
(Lajida): A geração operacional de caixa da WLM medida pelo Ebitda (sigla em
inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização - Lajida)
totalizou R$ 81,3 milhões no exercício de 2020, montante 37,0% superior aos
R$ 59,5 milhões de 2019. Ainda cabe ressaltar que, em 2019, o Ebitda foi impactado
positivamente pelo reconhecimento de parte de receita extraordinária no valor de
R$ 1,2 milhão em razão de indenização por instituição de faixa de servidão que
constitui direito de passagem de dutos subterrâneos instituídos por decreto federal,
em terras pertencentes a Companhia. Com o efeito positivo da avaliação a valor
justo dos ativos biológicos e da maior participação dos segmentos de pós-vendas
nos resultados, a margem Ebitda atingiu 8,4%, o que representa uma evolução de
2,9 p.p. na comparação com o período anterior, de 5,5%. O cálculo utilizado pela
WLM em seu Ebitda contempla a Instrução CVM 527/12, a qual visa a melhora
no nível de compreensão das informações, considerando somente os valores que
constam nas demonstrações contábeis.
Cálculo do Ebitda
Anual
R$ milhões
2020
2019 Variação %
Receita operacional líquida
972,4 1.075,5
(10,2)
Valor justo dos ativos biológicos
18,8
8,1
126,8
Custo dos produtos vendidos
(836,9) (945,9)
11,5
Lucro bruto
154,3
137,7
11,9
Despesas operacionais
(82,7)
(87,7)
(5,9)
Outras receitas (despesas) operacionais
9,8
9,6
4,0
Equivalência patrimonial
0,006
0,005
16,4
Resultado de operações descontinuadas
(0,08)
(0,05)
(4,2)
Ebitda (Lajida)
81,3
59,5
37,0
O EBITDA não é uma medida financeira segundo o BR GAAP, as Normas Internacionais de Contabilidade ou o IFRS e não deve ser considerado, isoladamente ou
como alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou
alternativa ao fluxo de caixa operacional como medida de liquidez. Outras empresas
podem calcular o EBITDA de maneira diferente da utilizada desta aqui apresentada.
Desempenho Financeiro: No ano de 2020, a WLM reportou desempenho financeiro líquido negativo de R$ 214 mil, revertendo resultado positivo de R$ 2,6
milhões auferidos no ano anterior. O desempenho é reflexo da diminuição de 57,5%
nas receitas financeiras e, em menor proporção (15,0%), das despesas financeiras
quando comparados os respectivos períodos. Vale ressaltar que o exercício de 2019
foi impactado por evento não recorrente com o registro de receita extraordinária em
razão de indenização por instituição de faixa de servidão que constitui direito de
passagem de dutos subterrâneos instituídos por decreto federal, em terras pertencentes a Companhia (R$ 2,2 milhões). A redução de despesas financeiras deve-se
principalmente menor utilização das operações de vendor, otimizando a utilização
do caixa próprio da Companhia. Resultado Líquido: A WLM reportou resultado
líquido consolidado de R$ 54,4 milhões, montante 9,2% superior aos R$ 49,8
milhões auferidos no ano anterior. Contribuíram para o desempenho do exercício o
aumento da participação dos segmentos de peças e lubrificantes e de prestação de
serviços, valorização dos ativos biológicos e foco permanente na redução de custos
e despesas. Assim, a Companhia registrou margem líquida de 5,5% sobre a receita
operacional líquida, evolução de 0,9 p.p. na comparação com margem líquida de
4,6% em 2019. Estrutura de capital: Ao final do exercício de 2020, o caixa total da
Companhia, incluindo caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras, somava
R$ 137,1 milhões, montante 3,1 vezes superior aos R$ 44,5 milhões registrados no
encerramento de 2019, reflexo do aumento de 3,5 vezes da Conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, que passou de R$ 12,9 milhões em 2019 para R$ 45,6 milhões
no encerramento do exercício de 2020 enquanto a conta de Aplicações Financeiras
registrou avanço de 2,9 vezes (R$ 91,6 milhões em 2020 versus R$ 31,7 milhões
em 2019) na comparação anual. Na avaliação patrimonial, o Contas a Receber de
Clientes do Ativo Circulante registrou avanço de 17,0%, passando de R$ 36,6 milhões
no encerramento de 2019, para R$ 42,8 milhões em 31/12/2020. Com relativa recuperação da demanda após queda de vendas verificada na primeira metade do ano e
a falta de componentes para a produção de veículos, a conta de Estoques registrou
recuo de 56,0%, ao encerrar o exercício de 2020 com saldo R$ 35,3 milhões ante
R$ 80,3 milhões na comparação com o ano anterior. A conta Tributos a Recuperar
foi 37,6% inferior na passagem anual, saindo de R$ 6,7 milhões ao fim de 2019 para
R$ 4,2 milhões em 31/12/2020. A conta de Ativos biológicos do Ativo Circulante e
Não Circulante registrou crescimento de 33,4%, ao passar de R$ 33,8 milhões em
2019 para R$ 45,1 milhões ao final de 2020. Considerando as contas do Passivo
Circulante, a linha referente a Contas a Pagar apresentou leve aumento ao passar
de R$ 7,6 milhões no encerramento de 2019 para R$ 7,8 milhões ao final de 2018,
avanço de 2,7%. A conta referente a Salários e encargos sociais registrou R$ 13,3
milhões em 2020, avanço de 15,6% na comparação com os R$ 11,5 milhões de
2019. A conta Impostos e contribuições a recolher registrou aumento de 28,1%, ao
passar de R$ 2,7 milhões em 31/12/2019 para R$ 3,6 milhões no encerramento
de 2020. A conta de Empréstimos e Financiamentos ao final de 31/12/2020 somou
R$ 5,3 milhões no curto prazo (Passivo Circulante) e R$ 3,8 milhões no longo prazo
(Passivo Não Circulante), voltados a custear a operação do Agro. Valor Adicionado:
Em 2020, a partir de suas atividades operacionais, a WLM gerou valor adicionado
de R$ 183,7 milhões, agregando essa riqueza à sociedade. O índice de agregação
de valor em relação à receita bruta do exercício foi de 17,1%, o que indica que, de
cada R$ 1,00 de receita que a Companhia obteve em 2020, R$ 0,17 foi distribuído
entre as instâncias municipais, estaduais e federal do governo (na forma de impostos,
taxas e contribuições), os funcionários (na forma de salários, benefícios e FGTS),
a terceiros (na remuneração de capital na forma de juros e aluguéis pagos) e aos
acionistas (na forma de lucros retidos na Companhia).
Distribuição do valor adicionado
R$ 183,7 milhões

Auditores Independentes: Com o intuito de atender à instrução CVM nº 381/2003,
comunicamos que a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes foi contratada pela WLM para a prestação de serviços de auditoria externa relacionados
aos exames das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas
referentes ao exercício de 2020. Em conformidade com as normas brasileiras de
preservação da independência do auditor externo, não foram contratados pela
WLM quaisquer outros serviços de consultoria da empresa que prestou o serviço
de auditoria externa de seus resultados.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2020 E 2019 (Em MR$, exceto quando indicado)
Controladora
Consolidado
Controladora
ATIVO
Nota
2020
2019
2020
2019 PASSIVO
Nota
2020
2019
47.070 40.052
Circulante
214.135 167.985 243.326 193.907 Circulante
Contas a pagar
18
6.759 6.927
Caixa e equivalentes de caixa
6
36.689 8.010 45.565 12.901 Empréstimos e financiamentos
19
–
–
12.744 10.705
Aplicações financeiras
7
91.579 31.683 91.579 31.683 Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
3.533 2.526
Contas a receber de clientes
8
42.794 36.507 42.803 36.588 Imposto de renda e contribuição social
753
351
Cotas de consórcio
9
6.427 13.402 6.427 13.402 a pagar
20 13.790 12.556
Estoques
10 31.988 71.605 35.343 80.338 Dividendos a pagar
Contas a pagar a partes relacionadas
13
1.058 1.238
Ativos biológicos
11
–
– 14.078 11.809 Arrendamentos a pagar
16
380
360
21
8.053 5.389
Impostos a recuperar e créditos tributários 12
2.484 6.618 4.204 6.742 Outras obrigações
Não circulante
12.246 7.370
Ativo não circulante mantido para venda 16
1.734
– 1.734
– Empréstimos e financiamentos
19
–
–
Outros ativos circulantes
440
160 1.593
444 Provisões para riscos trabalhistas, cíveis
22
14
156
Não circulante
306.935 299.559 326.041 321.565 e fiscais
Provisão para imposto de renda e
Cotas de consórcio
9
– 6.550
– 6.550 contribuição social diferidos
23 10.551 5.611
16
233
527
Contas a receber de partes relacionadas 13
302
435
302
302 Arrendamentos a pagar
Outras obrigações
21
1.448 1.076
Impostos a recuperar e créditos tributários 12
–
–
109
109 Patrimônio líquido
24
177.375 177.375
Depósitos judiciais
2.599 2.292 2.605 2.295 Capital social
Reserva de lucros
181.542 139.118
Outros ativos não circulantes
3
–
9
3 Reserva de Reavaliação e Ajustes de
Ativos biológicos
11
–
– 31.018 22.006 Avaliação Patrimonial
102.837 103.629
Investimentos
14 170.722 156.893
674
733 Patrimônio Líquido atribuível aos
acionistas controladores
461.754 420.122
Propriedades para investimento
15 34.496 34.595
–
– Participação de acionistas não
Imobilizado
16 89.842 89.805 282.349 280.573 controladores no patrimônio líquido
das controladas
–
–
Intangível
17
8.971 8.989 8.975 8.994 Total do patrimônio líquido
461.754 420.122
Total do ativo
521.070 467.544 569.367 515.472 Total do passivo e patrimônio líquido
521.070 467.544
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2020 E 2019
(Em MR$, exceto quando indicado)
Consolidado
Controladora Consolidado
2020
2019
2020 2019 2020 2019
54.859 46.592
54.402 49.787 54.427 49.777
7.811 7.608 Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
5.259 4.612 Outros resultados abrangentes
13.578 11.498 Total de resultados abrangentes para
54.402 49.787 54.427 49.777
3.559 2.779 o exercício
Total de resultados abrangentes atribuíveis a:
54.402 49.787
854
477 Acionistas da companhia
13.790 12.556 Acionistas não controladores de empresas
25
(10)
1.058 1.234 controladas
54.427 49.777
380
360
8.570 5.468
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
52.326 48.355
individuais e consolidadas.
3.852 6.249
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2020 E 2019
(Em MR$, exceto quando indicado)
14
156
Fluxo de caixa proveniente das
Controladora
Consolidado
Nota
2020 2019
2020 2019
45.004 39.475 operações:
233
527 Atividade operacional
54.402 49.787 54.427 49.777
3.223 1.948 Resultado líquido do exercício
Resultado de equivalência patrimonial 14 (11.717)(25.571)
(28)
4
2.816 1.514 3.771 5.739
177.375 177.375 Depreciação e amortização
181.542 139.118 Provisão para créditos de
liquidação duvidosa
8
23
483
23
483
102.837 103.629 (Reversão) provisão de riscos
trabalhistas, cíveis e fiscais
22
(142)
56
(142)
26
16
197
– 2.080 1.113
461.754 420.122 Valor residual do imobilizado baixado
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos
biológicos
11
–
– (18.832) (8.143)
428
403 Provisão para imposto de renda e
4.521 (7.351) 5.579 (7.351)
462.182 420.525 contribuição social diferidos
569.367 515.472 Resultado com juros e variações
monetárias líquidas
(1.763) (1.846) (1.087) (2.361)
(Aumento) redução nos ativos:
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31/12/2020 E 2019 (Em MR$, exceto quando indicado)
Contas a receber de clientes
(6.310) 26.973 (6.238) 17.994
Cotas de consórcio
13.525 3.448 13.525 11.705
Controladora
Consolidado
10.604 8.561 10.522 3.992
Operações continuadas
Nota
2020
2019
2020
2019 Impostos a recuperar
39.617 (15.348) 47.631 (26.609)
Receita líquida
26
946.056
616.406
972.391
1.075.475 Estoques
–
– 7.551 3.790
Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos
11
–
–
18.832
8.143 Ativos biológicos
(307) (184)
(310) (499)
Custo das vendas
27
(813.465)
(545.124)
(836.910)
(945.942) Depósitos judiciais
(283)
557 (1.152)
600
Lucro bruto
132.591
71.282
154.313
137.676 Outros
Despesas gerais e administrativas
28
(77.624)
(50.282)
(86.513)
(91.243) Aumento (redução) nos passivos:
(168)(38.922)
203 (30.211)
Outras receitas operacionais
8.294
3.477
12.111
10.491 Contas a pagar
2.039 4.513 2.080 5.399
Outras despesas operacionais
(863)
(61)
(2.351)
(893) Salários e encargos sociais
1.007 (3.324)
780 (4.235)
Resultado de equivalência patrimonial
14
11.717
25.571
28
(4) Impostos, taxas e contribuições a recolher
(58.476)
(21.295)
(76.725)
(81.649) Imposto de renda e Contribuição Social
pagos
(14.269) (6.713) (16.189) (6.713)
Resultado operacional
74.115
49.987
77.588
56.027
Imposto de renda e Contribuição Social
8.727
309 8.994 6.563
Resultado financeiro
29
3.037
929 3.277
262
Receitas financeiras
2.171
2.014
2.415
5.678 Outros
Despesas financeiras
(1.903)
(884)
(2.630)
(3.095) Caixa líquido gerado (utilizado) nas
105.556 (2.129) 116.465 21.325
atividades operacionais
268
1.130
(215)
2.583
Resultado antes dos impostos
74.383
51.117
77.373
58.610 Fluxo de caixa das atividades de
investimento:
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
30
(15.379)
(8.623)
(17.286)
(16.126) Saldo de caixa e equivalentes de caixa de
controladas incorporadas
– 22.667
–
–
Diferido
23
(4.521)
7.351
(5.579)
7.351
(57.960)(12.118) (57.960) (9.090)
Lucro líquido do exercício de operações em continuidade
54.483
49.845
54.508
49.835 Aplicação financeira
Prejuízo de operações descontinuadas
5
(81)
(58)
(81)
(58) (Aumento) redução de créditos de
empresas ligadas
133
245
–
–
Lucro líquido do exercício
54.402
49.787
54.427
49.777
Adiantamento para futuro aumento de
Atribuível a:
14
(1.748) (2.495)
–
–
Acionista controlador
–
–
54.402
49.787 capital em controladas
Acionistas não controladores de empresas controladas
–
–
25
(10) Recebimento de lucros e JCP de
empresas controladas
– 13.946
–
–
54.402
49.787
54.427
49.777
Adições ao Imobilizado
(4.751) (5.700) (10.860)(12.947)
Lucro líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) das operações continuadas:
31
(13)
–
(13)
–
Ordinária nominativa
1,42
1,30
1,42
1,30 Adições ao Intangível
Preferencial nominativa
1,56
1,43
1,56
1,43 Caixa líquido (utilizado) gerado nas
atividades de investimento
(64.339) 16.545 (68.833)(22.037)
Prejuízo líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) das operações descontinuadas:
31
Ordinária nominativa
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01) Fluxo de caixa das atividades de
Preferencial nominativa
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01) financiamento:
Empréstimos:
19
Ações em circulação ao final do exercício - unidades
Obtidos
20.000
– 26.790 10.231
Ordinária nominativa
16.571.220 16.571.220 16.571.220 16.571.220
Pagamento do principal
(20.000)
– (28.656) (7.719)
Preferencial nominativa
19.843.450 19.843.450 19.843.450 19.843.450
Pagamento dos juros
(186)
–
(754) (690)
36.414.670 36.414.670 36.414.670 36.414.670
(98) (210)
(94) (210)
Lucro por ação básico e diluído (R$)
1,49
1,37
1,49
1,37 Redução de débitos de empresas ligadas
Pagamento de arrendamentos
(274)
–
(274)
–
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Pagamento de dividendos
(11.980) (7.101) (11.980) (7.101)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020 E 2019 (Em MR$, exceto quando indicado)
Caixa líquido utilizado nas atividades
de financiamento
(12.538) (7.311) (14.968) (5.489)
Reserva de lucros
Reserva
PatriPatriAumento (redução) no caixa e
Reserva estatutária
de Reavamônio mônio
28.679 7.105 32.664 (6.201)
Garantia
Diviliação e
líquido líquido Patri- equivalentes de caixa
para
dendo Ajustes de Lucros
dos dos não mônio Demonstração da variação do caixa e
Capital
divi- Investi- adicional Avaliação acumu- contro- contro- líquido equivalentes de caixa
Nota social Legal
dendos mentos proposto Patrimonial lados ladores ladores
total Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
6
8.010
905 12.901 19.102
Saldos em 31 de dezembro de 2018
177.375 23.037
33.617 43.045
2.943
108.118
– 388.135
413 388.548
Realização da mais valia de ativos
–
–
–
–
–
(1.511) 1.910
399
–
399 Caixa e equivalentes de caixa no final
do exercício
6
36.689 8.010 45.565 12.901
Ajuste tributos diferidos sobre reserva de reavaliação
–
–
–
–
–
(2.978)
–
(2.978)
– (2.978) Aumento (redução) no caixa e
Dividendo adicional conforme AGO de 30.04.2019
–
–
–
–
(2.943)
–
–
(2.943)
– (2.943) equivalentes de caixa
28.679 7.105 32.664 (6.201)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
– 49.787
49.787
(10) 49.777
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
· Constitução de reserva legal
– 2.585
–
–
–
– (2.585)
–
–
–
individuais e consolidadas.
· Dividendo mínimo obrigatório (25%)
–
–
–
–
–
– (12.278) (12.278)
– (12.278)
· Constituição de reservas estatutárias
–
–
18.417 18.417
–
– (36.834)
–
–
–
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2020 E 2019
Saldos em 31 de dezembro de 2019
177.375 25.622
52.034 61.462
–
103.629
– 420.122
403 420.525
(Em MR$, exceto quando indicado)
Realização da mais valia de ativos
–
–
–
–
–
(792) 1.237
445
–
445
Controladora
Consolidado
Lucro líquido do exercício
24
–
–
–
–
–
– 54.402
54.402
25 54.427 Receitas/(Despesas)
Nota
2020
2019
2020
2019
· Constitução de reserva legal
24
– 2.782
–
–
–
– (2.782)
–
–
– Vendas de mercadorias, produtos
· Dividendo mínimo obrigatório (25%)
24
–
–
–
–
–
– (13.215) (13.215)
– (13.215) e serviços
26 1.047.452 688.369 1.074.859 1.197.347
· Constituição de reservas estatutárias
24
–
–
19.821 19.821
–
– (39.642)
–
–
– Outras
7.359 3.481
28.582
18.265
Saldos em 31 de dezembro de 2020
177.375 28.404
71.855 81.283
–
102.837
– 461.754
428 462.182 Receitas relativas à produção de
ativos próprios
–
–
3.714
7.002
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Provisão para créditos de
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EM 31/12/2020 E 2019 (Em MR$, exceto quando indicado) liquidação duvidosa
(23)
(550)
(23)
(483)
8
1.054.788 691.300 1.107.132 1.222.131
1. Introdução: A WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 282 dias desde o início da pandemia no Brasil e considerando o estágio atual da
é uma sociedade anônima com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Praia do disseminação do surto de COVID-19, resumimos a seguir os principais impactos Insumos adquiridos de terceiros
Flamengo nº 200 - 19º andar - Flamengo, registrada na BM&F Bovespa - Bolsa de da pandemia. A revenda de veículos foi parcialmente impactada pela paralisação Custos dos produtos, das
Mercadorias e Futuros (B3), desde 1973, com atuação na produção e comerciali- da fábrica Scania, no período de 23 de março até 27/04/2020, e pela redução mercadorias e dos serviços
27
869.322 575.851 892.787 1.022.856
zação de produtos agrupados em atividades diversas dos segmentos automotivo e substancial na demanda por veículos. No exercício de 2020, o desempenho da vendidos
agropecuário, através de suas concessionárias e de suas controladas localizadas Companhia foi principalmente afetado pela redução das vendas de veículos (re- Materiais, energia, serviços de
21.270 11.962
29.387
32.937
em vários estados do Brasil. Segmento Automotivo: A WLM comercializa produtos ceita bruta de veículos) em 19,1%, quando comparados ao ano anterior (queda de terceiros e outros
10
389
(10)
517
e serviços da marca Scania, como caminhões pesados e extrapesados, chassis R$ 172.387). Cabe salientar que o impacto negativo originado pelo declínio das Perda/recuperação de valores ativos
890.602 588.202 922.164 1.056.310
de ônibus rodoviários e urbanos, venda de peças de reposição e na prestação de vendas de veículos, foi atenuado pelas medidas estratégicas da Companhia no
164.186 103.098 184.968 165.821
serviços de manutenção e assistência técnica especializada, voltados aos produtos controle de seus custos e despesas, que apresentaram retração de 12,4% Valor adicionado bruto
2.816 1.723
3.771
3.506
que comercializa. A Companhia possui uma rede de quatro concessionárias com (R$ 114.052) no comparativo com o exercício anterior. Destaca-se também que Depreciação e amortização
vinte estabelecimentos localizados em diversos estados do Brasil, por meio de suas tanto o segmento de Peças e Serviços quanto o Agropecuário, mostraram-se resi- Valor adicionado líquido produzido
regionais: WLM Equipo (Rio de Janeiro), WLM Quinta Roda (São Paulo), WLM lientes, ao apresentar avanços de 14,7% (R$ 40.751) e 49,8% (R$ 9.131), respec- pela entidade
161.370 101.375 181.197 162.315
Itaipu (Minas Gerais) e WLM Itaipu Norte (Pará e Amapá), todas com a certificação tivamente na receita bruta. É importante ressaltar que, em 31/12/2020, a Companhia Valor adicionado recebido em
mundial D.O.S. (Dealer Operating Standard). Segmento Agropecuário: A WLM mantinha sua posição de liquidez, suficiente para honrar suas obrigações. Apesar transferência
atua na produção, criação e comercialização de bovinos de corte, cultivo e comer- da pandemia, a geração de caixa nas atividades operacionais no exercício findo Resultado de equivalência
cialização de grãos por meio das controladas: Fartura e São Sebastião e Itapura. em 31/09/2020 foi superior ao caixa gerado no mesmo período do ano anterior patrimonial
(4)
14
11.717 25.571
28
A WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., está identifi- (R$ 116.465 em 2020 e R$ 21.325 em 2019). Medidas de natureza operacional Receitas financeiras
2.171 2.014
2.423
5.687
cada nas presentes notas explicativas pela sua denominação social “WLM” ou por e financeira: Na data destas demonstrações financeiras individual e consolidada,
13.888 27.585
2.451
5.683
“Companhia” e suas controladas e coligadas pelo nome fantasia, conforme abaixo: a Administração da Companhia não pode prever a extensão e a duração das Valor adicionado total a distribuir
175.258 128.960 183.648 167.998
Controladas e coligadas
Nome fantasia Região de atuação/Estado medidas adotadas pelos governos nos estados em que a Companhia e suas con- Distribuição do valor adicionado
Controladas operacionais
troladas operam. Portanto, não possui ainda condições de mensurar com confia- Pessoal:
Fartura Agropecuária S.A.
Fartura
Sul do Pará e Norte do
bilidade todos os impactos diretos e indiretos da Covid-19 sobre seus negócios, Remuneração direta
48.687 30.000
51.320
54.765
Mato Grosso
resultados operacionais e condição financeira. No entanto, a Companhia e suas Benefícios
9.589 5.408
9.804
9.979
Itapura Agropecuária Ltda.
Itapura
Sul de Minas Gerais e
controladas estão monitorando de perto a evolução da pandemia causada pelo FGTS
7.735 4.578
7.921
6.396
São Paulo
Covid-19, criando estratégias e planos de ação calçados em três pilares, descritos
66.011 39.986
69.045
71.140
Agropecuária São Sebastião do
São Sebastião Norte do Mato Grosso e
a seguir: 1. Segurança das pessoas: • home-office para as áreas administrativas Impostos, taxas e contribuições
Araguaia Ltda.
Sul do Pará
e pessoas do grupo de risco; • férias para parte da equipe com o objetivo de dimi- Federais
40.658 13.196
45.107
31.845
Controlada descontinuada
nuir a circulação nas concessionárias; • regras e medidas de prevenção tornando Estaduais
8.988 23.372
9.113
8.311
Superágua Empresa de Águas
obrigatória a utilização de EPI (máscaras) e disponibilizando material de higiene Municipais
2.532 1.057
2.551
2.639
Minerais Ltda.
Superágua
Rio de Janeiro
pessoal; • aproximação ao gestor de saúde para viabilizar canal de consulta médi52.178 37.625
56.771
42.795
Coligadas
ca online; • disseminação interna de informações a respeito da pandemia através Remuneração de capitais de
Metalúrgica Plus S.A.
Metalplus
Paraná
de técnicos de saúde; • incentivo a carona solidária de forma a prover transporte terceiros
Plenogás Distribuidora de Gás S.A.
Plenogás
Paraná
“privado” às pessoas que se utilizavam de transporte público até a empresa. 2. Li- Despesas Financeiras
1.903
884
2.632
3.095
Reestruturação Societária: Em 01/07/2019, conforme deliberado pela Assembleia quidez da Companhia: • decisões voltadas para preservação do Caixa da Com- Aluguéis
764
678
773
1.191
Geral Extraordinária da Companhia, foram aprovadas as incorporações das So- panhia; • iniciativa através da Assobrasc (Associação Brasileira dos Concessioná2.667 1.562
3.405
4.286
ciedades Limitadas controladas integrais, a saber: Equipo Máquinas e Veículos rios Scania) de apresentar medidas de flexibilização na compra e na programação Remuneração de capitais
Ltda, Itaipu Máquinas e Veículos Ltda, Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda de veículos à fabricante; • atuação comercial de forma a tentar manter a venda de próprios
e Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda, nos termos do Protocolo veículos já programados; • iniciativa de negociar alternativas de antecipação de Dividendos
13.215 12.278
13.215
12.278
e Justificação de Incorporação. Informações adicionais sobre a incorporação estão fluxo de cotas contempladas no consórcio Scania; • postergação de pagamentos Lucros retidos do exercício
41.187 37.509
41.187
37.509
divulgadas nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2019. Esta de tributos conforme medidas adotadas pelos órgãos competentes; • avaliação dos Participação dos não controladores
incorporação afeta a comparabilidade das demonstrações de resultados, fluxo de impactos das medidas de flexibilização em contratos de trabalho; • contratação de nos lucros retidos
–
–
25
(10)
caixa e de valor adicionado da controladora entre os períodos. Como a incorporação uma linha de crédito de R$ 20 milhões em abril de 2020 (conforme nota 19) para
54.402 49.787
54.427
49.777
ocorreu em 01/07/2019, em 2020 para várias contas os saldos já consideram doze proteção de liquidez. Este crédito já foi liquidado em agosto de 2020; • reuniões Valor adicionado total distribuído
175.258 128.960 183.648 167.998
meses de atividades das empresas incorporadas (janeiro a dezembro de 2020), internas de gestão do caixa com maior frequência com vista a monitorar prograAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
enquanto que em 2019 consideram apenas seis meses (julho a dezembro de 2019). mações, demandas, impactos e ações a serem implementadas; • gestão mais
individuais e consolidadas.
Os resultados auferidos pelas incorporadas até 30/06/2019, estão evidenciados na ativa na revisão de crédito e ações de cobrança; • suspensão de investimentos
Demonstração do Resultado do Exercício da Controladora, na rubrica de equiva- previstos não essenciais a continuidade das operações. 3. Continuidade das Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
lência patrimonial e estão detalhados a seguir:
Operações: • Pelo fato de a nossa atividade ser considerada essencial, mantivemos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das deTotal as operações ativas de forma especial: • redução da circulação de colaboradores monstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
Itaipu Quinta Incor- nas concessionárias e escritórios com a implementação do modelo de home-office utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 31/12/2020, avaliamos a capaciDescrição
Equipo Itaipu Norte Roda porado e implementação de férias para cerca de 1/3 dos funcionários; • atendimento pre- dade da Companhia em continuar operando normalmente e estamos certos de que
Receita de Venda de Bens e Serviços 57.115 231.515 61.464 91.335 441.429 ferencial a emergências e serviços previamente agendados; • implementação de suas operações têm capacidade de geração de recursos para dar continuidade
Custos dos Bens e Serviços
48.287 201.079 44.126 76.278 369.770 regras e medidas rígidas de prevenção nas concessionárias tais como: obrigação aos negócios no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza material
Resultado Bruto
8.828 30.436 17.338 15.057 71.659 de utilização de máscaras, afastamento mínimo entre pessoas, salas com janelas que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia em
Despesas Administrativas
6.233 19.748 9.843 11.155 46.979 abertas, incentivo a vendas e fortalecimento do canal online; • monitoramento das continuar operando. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação
Outras receitas, líquidas de despesas
587 2.166
692 1.797 5.242 operações na fábrica Scania de forma a reagir operacionalmente comercialmente destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em
Resultado Financeiro
95
(507)
71
226
(115) a suas ações e decisões. Após a regularização da operação por parte da Scania, suas respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo
Resultado antes dos Tributos sobre
entendemos que o risco de falta de peças no cenário futuro foi reduzido. No perí- consistente nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário. 2.1. Crio Lucro
3.277 12.347 8.258 5.925 29.807 odo em que a fábrica esteve parada, a gestão de estoque de peças foi mais aus- térios gerais de elaboração e divulgação: As demonstrações financeiras foram
IR e CSLL
717 2.508 2.109 1.403 6.737 tera não havendo casos graves de não atendimento. Houve atrasos na programa- preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos biológicos
Lucro Líquido do período
2.560 9.839 6.149 4.522 23.070 ção de entregas de veículos que foram saneadas pelo relacionamento comercial mensurados ao valor justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas
1.2. Coronavírus (COVID-19): A pandemia deflagrada pela COVID-19, conside- com clientes. 4. Monitoramento dos aspectos legais: • Prorrogação de pagamen- demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS
rada pela Organização Mundial da Saúde como “emergência de saúde pública de tos de tributos; • Prorrogação de apresentações de obrigações acessórias; • Ante- aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma vez que o IFRS passou a
interesse internacional”, espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando rupturas cipação de férias e utilização de banco de horas; • Redução da jornada de trabalho. permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas
importantes na atividade econômica global e iniciando uma crise sem precedentes. A Companhia destaca que todas as estratégias descritas acima já foram implemen- demonstrações separadas, elas também estão em conformidade com as Normas
Para enfrentar esse cenário, a Companhia criou um comitê especial, que conta tadas. A Administração também entende que as projeções de resultados e dos Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). Essas demonscom a participação de todo seu corpo diretivo, cujo objetivo é acompanhar o tema fluxos de caixa utilizadas para análise de recuperabilidade das unidades geradoras trações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras
e estabelecer estratégias não apenas financeiras e operacionais, mas também de caixa permanecem substancialmente adequadas, não havendo necessidade consolidadas. Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, apresendefinir o papel da Companhia na sociedade, utilizando as ferramentas que estão de reconhecer provisões para perdas até o momento. Pela alta volatilidade e in- tadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas, os investimensob seu controle. Por termos atividades consideradas como essenciais (venda de certeza sobre duração e impacto da pandemia, a Companhia seguirá monitorando tos em controladas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial.
peças para manutenção, serviços de manutenção e agropecuária), mantivemos a situação e avaliando os impactos nas premissas e estimativas utilizadas na Os mesmos ajustes são realizados nas demonstrações financeiras individuais e
nossas operações ativas sob implementação de algumas medidas preventivas e preparação das demonstrações financeiras. 2. Base de Preparação e Apresen- nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e
dando prioridade aos atendimentos de emergência e a serviços previamente tação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras individuais patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Controladora WLM Participações e
agendados. Impacto nas demonstrações financeiras: Em 31/12/2020, passados e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Comércio de Máquinas e Veículos S.A.. Ativos e passivos são classificados conforme
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seu grau de liquidez e exigibilidade. Os mesmos são classificados como circulantes
quando for provável que sua realização ou liquidação ocorra até o final do exercício
seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. A única exceção
a este procedimento está relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos que estão classificados integralmente no
longo prazo. A Companhia julgou necessária a reapresentação dos valores correspondentes ao pagamento de dividendos no montante de R$ 7.101 referente ao
exercício findo em 31/12/2019, que foi classificado na Demonstração do Fluxo de
Caixa no Fluxo de caixa nas atividades de investimento e foi reclassificado para
Fluxo de caixa das atividades de financiamento. A Companhia elaborou a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, nos termos do CPC 09
- Demonstração do Valor Adicionado. As IFRS não requerem a apresentação
dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidado foi autorizada pela diretoria em 19/03/2021. 2.3. Sumário das principais
práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas pela
Companhia e suas controladas são: a) Moeda funcional: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$/
mil), sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas
controladas. b) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros,
no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo
reconhecido no resultado, custo amortizado e valor justo através de outros resultados abrangentes (quando aplicável). A classificação depende da finalidade para
a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Companhia não possui instrumentos financeiros complexos e todos são classificados como custo amortizado. Caixa
e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas
bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são mensuradas, em sua totalidade, ao custo amortizado. Os juros e correção monetária, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos. As variações decorrentes da avaliação ao valor justo,
com a exceção de perdas do valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes quando incorridas. Contas a receber de clientes: As contas a
receber de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas, quando aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, com base em
análise individual dos valores a receber e em montante considerado pela Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses
créditos, os quais podem ser modificados em função da recuperação de créditos
junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante, devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação da recuperabilidade de ativos financeiros: Ativos 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. Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda
por impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade financeira relevante do
emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. c) Cotas de consórcio: As quotas adquiridas referem-se a consórcio de caminhões e estão avaliadas pelo custo de aquisição. d) Impostos a recuperar e créditos tributários:
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no
ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.
e) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou
produção, sendo ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo
médio. Para o ativo biológico Soja, a Companhia mensura a custo de produção e
quando o ativo está no “ponto de colheita” é realizado a mensuração a valor justo.
Após colhido, o grão é tratado como estoque e é avaliado a valor realizável líquido.
f) Ativos biológicos: Os ativos biológicos correspondem, principalmente, a rebanho bovino (gado de corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados nos
ativos circulante e não circulante, respectivamente. Os ativos biológicos estão
mensurados pelo valor justo, deduzidos das despesas de venda. As premissas
significativas na determinação do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na nota explicativa nº 11. A avaliação dos ativos biológicos é feita mensalmente pela Companhia, sendo o ganho ou perda na variação do valor justo dos
ativos biológicos reconhecidos no resultado do período em que ocorrem em linha
específica da demonstração do resultado, denominada “ajuste líquido ao valor
justo dos ativos biológicos”. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado
pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início e final do período avaliado. g) Operações com partes relacionadas (ativos não circulantes
e passivos circulantes): As transações comerciais e financeiras realizadas com
e entre as empresas controladas e coligadas, em sua maior parte, referem-se a
mútuos e arrendamentos, atualizados pela variação da taxa SELIC, em sua maior
parte. Adicionalmente incluem aluguel de terras e pagamento de juros sobre capital próprio. h) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas e coligadas foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão apresentados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão para
perdas estimadas na realização desses ativos. i) Propriedade para investimentos:
As propriedades para investimento estão mantidas com intuito de auferir receita de
arrendamento e não para venda no curso normal dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos.
Atualmente as propriedades estão arrendadas para partes relacionadas e estão
avaliadas pelo método de custo. j) Imobilizado: O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada e
prováveis perdas para redução do valor recuperável (impairment). A Companhia
utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil
estimada de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A
avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada, se
necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade.
As vidas úteis dos ativos da Companhia são demonstradas na nota explicativa
nº 16. Conforme divulgado na explicativa nº 24, a Companhia optou pela manutenção dos saldos de reavaliação, constituídos anteriormente à edição da Lei
nº 11.638/07. Adicionalmente, adotou o custo atribuído quando da adoção inicial
dos CPCs em 2010. k) Intangível: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido
da amortização acumulada e prováveis perdas para redução ao valor recuperável
(impairment), sendo a amortização calculada pelo método linear, considerando-se
o prazo de vida útil. l) Redução ao valor recuperável de ativos: O ativo imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes são revisados
anualmente com o objetivo de verificar a existência de indício de perdas não recuperáveis. A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01 (R1),
aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e constatou que não há indicadores
de desvalorização dos mesmos, bem como que estes são realizáveis em prazos
satisfatórios. Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). m) Ativos e passivos não
circulantes: Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações
vencíveis após doze meses subsequentes à data base das referidas demonstrações
financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias,
incorridos, se aplicável, até a data do balanço. n) Fornecedores: As contas a
pagar de fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente
acrescido, quando aplicável, das variações monetárias e correspondentes encargos
incorridos até as datas dos balanços. o) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio: A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, quando
efetuada pela Administração da Companhia, que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, por ser
considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social. A parcela dos dividendos superior ao dividendo mínimo obrigatório, quando declarada pela Administração
antes do encerramento do exercício contábil a que se referem às demonstrações
financeiras, ainda não aprovadas pelos acionistas, é registrada como dividendo
adicional proposto, no patrimônio líquido, nota explicativa nº 24. p) Provisões para
riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas quando a Companhia e
suas controladas têm uma obrigação presente ou não formalizada como resultado
de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária
para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões
são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante
estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião
dos assessores jurídicos da Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa
nº 22. q) Apuração do resultado e reconhecimento de receita: O resultado é
apurado em conformidade com o regime contábil de competência. A receita de
vendas é apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos e abatimentos
concedidos, sendo reconhecida na extensão em que satisfaz uma obrigação de
desempenho, quando da transferência do controle dos produtos e quando possa
ser medida de forma confiável, com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. As
receitas financeiras representam juros e variações monetárias decorrentes de
aplicações financeiras e de partes relacionadas de transações que geram ativos e
passivos monetários e outras operações financeiras. São reconhecidas pelo regime
de competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia. r) Imposto de
renda e contribuição social corrente e diferido: A Companhia calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), corrente e diferido com base nas
alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% para contribuição social, sobre o lucro
líquido auferido. Os saldos são reconhecidos no resultado da Companhia pelo
regime de competência. Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos são registrados nos balanços pelos montantes líquidos no ativo ou no
passivo não circulante. s) Novas normas, interpretações e alterações: Aplicáveis
às demonstrações financeiras a partir de 01/01/2020: IFRS 16 - Impacto da
aplicação inicial da Alteração à IFRS 16 - Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19 (Aplicável para exercícios anuais ou períodos com início em
ou após 01/01/2020). Estabelece medidas práticas para arrendatários na contabilização de concessões de aluguel ocorridas como resultado direto da COVID-19,
ao introduzir um expediente prático para a IFRS 16. Durante o exercício de 2020
a Companhia não obteve concessões de aluguel relacionadas a COVID-19. Adoção obrigatória para exercícios anuais iniciados em ou após 01/01/2020: • IFRS
7 e IFRS 9 - Impacto da adoção inicial das alterações da Reforma da Taxa de Juros
de Referência; • Alterações às Referências à Estrutura Conceitual nas Normas do
IFRS; • Alterações à IFRS 3 - Definição de Negócios; • Alterações à IAS 1 e IAS 8
- Definição de Material. Não há expectativa de que as alterações acima causem
impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia. 3. Julgamentos,
Estimativas e Premissas Contábeis Significativas: As demonstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis, tais como: seleção de vidas
úteis dos bens do imobilizado; provisões para créditos de liquidação duvidosa;
perdas nos estoques; avaliação do valor justo dos ativos biológicos; provisões
fiscais, previdenciárias, cíveis e trabalhistas. Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
que a Administração se baseie em estimativas para registro de certas transações
e informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados
finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em
exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas

são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas aplicadas
estão descritas nas notas explicativas, sendo elas: a) Provisão para créditos de
liquidação duvidosa - nota explicativa 8. b) Estoques - nota explicativa 10. c) Ativos
biológicos - nota explicativa 11. d) Imobilizado - nota explicativa 16. e) Provisões
para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais - nota explicativa 22. f) Realização dos
prejuízos fiscais e diferenças temporárias - nota explicativa 23. 4. Demonstrações
Financeiras Consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas foram
elaboradas de acordo com os princípios de consolidação previstos na Lei das
Sociedades por Ações e segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 (R3) e CPC
21 (R1), abrangendo as informações anuais das investidas, cujos exercícios sociais
são coincidentes em relação ao da Controladora.
Participação total no
capital subscrito e
integralizado
Controladas
Atividade
2020
2019
Operacionais
Fartura
Bovinocultura de corte
99,46 (*)
99,37 (*)
Itapura
Pecuária leiteira e de corte/Cafeicultura 100,00
100,00
São Sebastião Bovinocultura de corte
100,00 (*) 100,00 (*)
Descontinuada
Superágua
Envasamento de águas minerais
100,00
100,00
(*) Considerando participação indireta
Processo de consolidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais
e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do
passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado com
as seguintes eliminações: a) das participações no capital, reservas e resultados
acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; b) dos
saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e c) dos
efeitos decorrentes das transações significativas realizadas entre essas empresas.
5. Operações Descontinuadas: De acordo com o pronunciamento contábil CPC
31, a Companhia está apresentando em linha separada na demonstração do
resultado do exercício, o resultado das operações descontinuadas, referente a
seguinte controlada: Superágua Empresa de Águas Minerais Ltda.: Explorava as
atividades de envase e comercialização de águas minerais das marcas Caxambu,
Lambari, Araxá e Cambuquira, e encerrou suas atividades em junho de 2005, estando a sua extinção sujeita ao encerramento de todas as demandas e questões de
natureza fiscal e judicial. O resultado negativo das operações descontinuadas em
2020 foi de R$ 81 e em 2019, R$ 58, atribuído totalmente à Controladora. Existem
contingências referentes a esta operação descontinuada, conforme divulgado na
nota explicativa 22.
6. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Caixa e bancos
659
329
700
373
MOEDA NACIONAL
CDB (CDI 100%)
–
–
3
10
Fundos de Investimentos (CDI 100%)
36.030 7.681 44.862 12.518
36.030 7.681 44.865 12.528
Total de caixa e equivalentes de caixa
36.689 8.010 45.565 12.901
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem perda
dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da WLM a riscos de taxas
de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na nota explicativa 33.
7. Aplicações Financeiras
Descrição
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Fundos de Investimentos (CDI 100%)
91.579 31.683 91.579 31.683
91.579 31.683 91.579 31.683
Total de aplicações financeiras
As aplicações financeiras, em sua totalidade, estão avaliadas ao custo amortizado.
A exposição da WLM a riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros
são divulgadas na nota explicativa 33.
8. Contas a Receber de Clientes
Controladora
Empresas
2020
2019
WLM
43.732 37.422
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
(938)
(915)
Total
42.794 36.507
Consolidado
Empresas
2020
2019
WLM
43.732 37.422
Fartura
93
165
Itapura
139
139
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
(1.161) (1.138)
Total
42.803 36.588
Controladora
Empresas
2020
2019
A vencer
34.183 28.938
Vencidos:
Até 30 dias
5.391
3.510
De 31 a 60 dias
501
557
De 61 a 90 dias
214
753
De 91 a 180 dias
2.505
2.749
Mais de 180 dias
938
915
(938)
(915)
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa
42.794 36.507
Consolidado
Empresas
2020
2019
A vencer
34.183 28.947
Vencidos:
Até 30 dias
5.400
3.582
De 31 a 60 dias
501
557
De 61 a 90 dias
214
753
De 91 a 180 dias
2.505
2.749
Mais de 180 dias
1.161
1.138
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa
(1.161) (1.138)
42.803 36.588
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de provisão para
perda futuras em seus créditos a receber. Movimentação da perda estimada para
créditos de liquidação duvidosa:
Controladora
Consolidado
Movimentos
2020
2019
2020
2019
Saldo inicial
915
– 1.138
755
Saldo de controladas incorporadas
–
510
–
–
Adições
391
405
391
483
Reversões
(368)
–
(368)
(100)
Saldo final
938
915 1.161 1.138
Uso de estimativas: a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída
em bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos do Contas a receber de clientes e se baseia em títulos que estão
vencidos há mais de 180 dias e na expectativa de perdas esperadas calculadas
com base em histórico da Companhia.
9. Cotas de Consórcio
Controladora e Consolidado
Controladas
2020
2019
WLM
6.427
19.952
Total
6.427
19.952
Circulante
6.427
13.402
Não Circulante
–
6.550
O saldo refere-se a cotas de Consórcio Nacional Scania adquiridas, substancialmente, com o objetivo de alavancar as vendas de caminhões, ônibus, motores
e semirreboques. A redução no ano de 2020 é proveniente de maior volume de
negociação com os clientes. Ao fazer o estudo de implantação do CPC 48 - Instrumentos financeiros, a Companhia avaliou a possibilidade de mensurar as cotas
de consórcio como instrumentos financeiros. Porém, apesar de apresentar características de ativo financeiro, as cotas são mantidas para venda futura aos clientes
das concessionárias e exclusivamente para adquirirem veículos da marca Scania
em qualquer uma das concessionárias. Não há intenção de obtenção de receita
financeira seja na aquisição ou na venda futura. Devido ao alto volume de venda
de cotas ao longo do ano, a Companhia avaliou a liquidez das cotas de consórcio
e classificou todas como ativo circulante em 31/12/2020. 10. Estoques
Controladora
Descrição
2020
2019
Veículos e peças
30.472
53.601
Adiantamento a fornecedores
1.516
18.004
Total
31.988
71.605
Consolidado
Descrição
2020
2019
Veículos e peças
30.472
53.601
Soja
30
30
Material de consumo
2.851
4.445
Estoque em formação (café, milho, silagem e soja)
397
4.195
Adiantamento a fornecedores
1.593
18.067
Total
35.343
80.338
Movimentação dos estoques
Controladora Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018
–
55.962
Transferência por Incorporação
56.258
–
Entrada por compra
542.467
968.019
(–) Custo do produto vendido
(545.124)
(936.602)
(Baixa)/adiantamento a fornecedores
18.004
(4.391)
Outras movimentações
–
(2.650)
Saldo apresentado em 31/12/2019
71.605
80.338
Entrada por compra
790.336
797.903
(–) Custo do produto vendido
(813.465)
(823.137)
Outras movimentações
–
(3.287)
(Baixa)/adiantamento a fornecedores
(16.488)
(16.474)
Saldo em 31/12/2020
31.988
35.343
Os estoques de café e soja referem-se a produtos agrícolas mensurados ao valor
justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Uso de estimativa: a Companhia
realiza análise do valor realizável dos seus estoques através da comparação de
seus saldos contábeis e valor de mercado. Quando este é inferior ao valor contábil,
a Companhia constitui provisão para ajuste realizável reconhecido no resultado no
período em que ocorrer.
11. Ativos biológicos
Consolidado
2020
2019
QuantiQuantiCirculante
dade Valor
dade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses)
85
183
2.582 3.076
Novilhas e novilhos
2.465 6.274
545
985
Vacas
211
661
177
414
Bois
143
570
56
155
Subtotal
2.904 7.688
3.360 4.630

Circulante
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo de produção:
Rebanho em formação
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses)
Subtotal
Total do circulante

Consolidado
2020
2019
QuantiQuantidade Valor
dade Valor
– 3.597
– 4.820
3.979 2.793
3.188 2.359
3.979 6.390
3.188 7.179
6.883 14.078
6.548 11.809
Consolidado
2020
2019
QuantiQuantidade Valor
dade Valor

Não circulante
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos
709 2.982
541 1.566
Vacas
8.905 28.003
9.760 20.403
Rebanho bovino
9.614 30.985 10.301 21.969
Rebanho equino
185
33
198
37
Total do não circulante
9.799 31.018 10.499 22.006
Total dos ativos biológicos
16.682 45.096 17.047 33.815
Os saldos dos ativos biológicos da Companhia estão demonstrados pelo valor justo
que considera o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido dos
custos necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os ativos avaliados pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação e aos bezerros e
bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É considerado rebanho
em formação os custos alocados às matrizes no período de gestação. Com relação
ao custo de produção do rebanho, a Companhia entende que os estoques estão,
substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante
Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018
11.353
Transferência do não circulante
2.753
Aproprição de custos
6.574
Baixa por vendas
(9.340)
Baixa por mortes
(327)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
563
Outras saídas/ajustes/reclassificações
107
Compras
126
Saldo apresentado em 31/12/2019
11.809
Transferência do não circulante
125
Apropriação de custos
7.278
Baixa por vendas
(13.773)
Baixa por mortes
(513)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
8.947
205
Compras
14.078
Saldo em 31/12/2020
Consolidado
Não circulante
18.109
Saldo apresentado em 31 de dezembro de 2018
Transferência para o Circulante
(2.753)
Baixa por mortes
(862)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
7.580
Outras saídas/ajustes/reclassificações
(68)
Saldo apresentado em 31 de dezembro de 2019
22.006
(125)
Transferência para o circulante
Baixa por mortes
(736)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda
9.885
Compra de equinos
1
Outras saídas/ajustes/reclassificações
(13)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
31.018
Em 31/12/2020, os animais mantidos para venda eram compostos de 2.904
(31/12/2019 - 3.360) cabeças de gado e estão classificados no ativo circulante.
Contrato Agrário de Parceria Pecuária
2020
2019
Circulante
Quantidade Valor Quantidade Valor
Vacas
472
661
700
980
Total
472
661
700
980
A controlada Fartura Agropecuária S.A. possui contrato de parceria pecuária com
o objetivo de aumentar seu rebanho bovino. A Companhia ficou responsável pelo
manejo e criação dos animais em sua propriedade, dividindo com o parceiro todos
os gastos incorridos na formação dos animais e os bezerros e bezerras nascidas.
Em julho de 2020 o segundo ciclo da parceria foi concluído com o reconhecimento
no rebanho da controlada de 110 bezerras e 115 bezerros, no montante de R$ 331,
referente a parcela da Fartura nos resultados do contrato de parceria. O terceiro
ciclo foi iniciado em agosto de 2020. Premissas para o reconhecimento do valor
justo dos ativos biológicos: Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico,
a Companhia reconhece seus ativos biológicos a valor justo menos despesa de
venda, seguindo as premissas em sua apuração: (i) A Companhia determinou que
a abordagem de mercado é a técnica de avaliação mais apropriada para o cálculo
do valor justo para os ativos biológicos consumíveis maduros e a abordagem de
custo para os imaturos, conforme CPC 46. (ii) Especificamente quanto a divulgação,
a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização previstos no CPC 46, utilizado a hierarquia no nível 1. (iii) Os valores justos dos ativos biológicos são obtidos
através de pesquisas de preço em mercados específicos de cada área. No caso do
rebanho bovino, são considerados dados como idade, raça e qualidades genéticas
similares, divulgados por empresas especializadas, além dos preços praticados
pela Companhia em vendas para terceiros. (iv) Os eventuais ajustes ocorridos da
nova avaliação a valor justo deverão ser lançados contra a conta “Ajuste líquido ao
valor justo de ativos biológicos”. (v) A Companhia definiu por efetuar a avaliação
do valor justo de seus ativos biológicos mensalmente, sob o entendimento de que
este intervalo é aceitável para que não tenha defasagem do saldo de valor justo dos
ativos biológicos registrado em suas demonstrações financeiras. Em 31/12/2020,
a Companhia não possuía quaisquer tipos de ativos biológicos com titularidade
restrita ou dados como garantia de exigibilidades, bem como não existiam riscos
financeiros e compromissos que impactassem os ativos biológicos da Companhia.
12. Impostos a Recuperar e Créditos Tributários
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
IRRF sobre aplicações financeiras
–
93
22
153
IRRF sobre mútuo
–
44
–
44
IRRF sobre juros de capital próprio
–
844
–
844
Imposto de renda
759
140
759
140
Contribuição social
546
483
546
483
ICMS a recuperar
199 3.675
311 3.788
INSS a recuperar
480
465
533
468
PIS e COFINS
34
26 1.624
83
Outros
466
848
518
848
Total
2.484 6.618 4.313 6.851
Circulante
2.484 6.618 4.204 6.742
Não circulante
–
–
109
109
13. Contas a Receber e a Pagar de Partes Relacionadas: Os saldos das transações da WLM com suas controladas e outras partes relacionadas em 31/12/2020
estão sumariados a seguir:
Controladora
Ativo não Circulante
Passivo circulante
Empresas
2020
2019
2020
2019
Controladas
Fartura
–
75
–
–
Itapura
–
4
–
4
São Sebastião
–
54
–
–
Coligadas
Metalplus (*)
302
302
138
234
Plenogás (*)
–
–
920
1.000
Total
302
435
1.058
1.238
(*) Coligadas não consolidadas.
Consolidado
Ativo não Circulante
Passivo circulante
Empresas
2020
2019
2020
2019
Coligadas
Metalplus (*)
302
302
138
234
Plenogás (*)
–
–
920
1.000
Total
302
302
1.058
1.234
(*) Coligadas não consolidadas.
A Companhia efetua rateio do custo com a infraestrutura utilizada por sua Controladora Sajuthá-Rio Participações S.A., considerando reembolsos de despesas com
pessoal, aluguel, energia elétrica, condomínio, impostos e taxas no valor R$ 564
(2019 - R$ 651). As principais transações financeiras realizadas com e entre as
empresas controladas e coligadas referem-se a mútuos, os quais são atualizados
pela variação da taxa SELIC e não possuem prazo de vencimento determinado.
Adicionalmente, as transações comerciais entre a Companhia e suas controladas
Fartura e Itapura, referem-se à locação de propriedades para investimento, conforme descrito na nota explicativa nº 15. Ainda sobre a controlada Fartura, embora a
Companhia tenha apresentado lucro no exercício de 2020, em exercícios anteriores
a mesma vinha apresentando recorrentes prejuízos contábeis, as operações não
apresentam indícios de descontinuidade devido a WLM realizar envios de mútuo que
são posteriormente substituídos por aumento de capital, além de aporte de capital.
Além disso, nos anos de 2019 e 2020 a Fartura obteve recursos no mercado para o
financiamento do custeio agrícola e pecuário. Impacto no resultado das transações
efetuadas durante o período pela Companhia e suas controladas:
Controladora
Arrendamentos
Atualizações Monetárias
(Receita)
(Receita (Despesa) Financeiras)
Empresas
2020
2019
2020
2019
Controladas
Fartura
423
816
–
167
São Sebastião
216
216
–
–
Itapura
48
46
–
25
687
1.078
–
192
A WLM registrou transações com partes relacionadas, relativas a despesas com
remuneração do pessoal chave da Administração, de acordo com o estabelecido
pelo CPC 05 (R1), conforme segue:
Remuneração da Administração
2020
2019
Nº de
Fixa Variável
Nº de
Fixa Variável
memPrêmio
memPrêmio
Órgão
bros Salário
(*) Total bros Salário
(*) Total
Diretoria Executiva
7 4.260 2.507 6.767
7 3.082 1.456 4.538
Conselho de
Administração
5 1.199
– 1.199
5 1.131
– 1.131
Conselho Fiscal
3
168
–
168
3
167
– 167
Subtotal
5.627 2.507 8.134
4.380 1.456 5.836
Outros
benefícios (**)
1.736
702 2.438
1.378
208 1.586
Total da
remuneração
7.363 3.209 10.572
5.758 1.664 7.422
(*) Prêmio provisionado para pagamento no primeiro trimestre do ano seguinte.
(**) Inclui, encargos sociais, seguro saúde, seguro de vida.
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14. Investimentos
Segmento automotivo
Quinta
Itaipu
Roda Itaipu Norte
Total
55.686 79.482 58.582 224.574
21
16
–
77
(3.400) (1.300) (1.300) (7.300)
(1.600) (2.380) (1.900) (6.560)
4.522 9.839 6.149 23.070

Descrição
Equipo
Saldo em 31/12/2018
30.824
Ajuste mais valia de ativos reflexa
40
Distribuição de lucros
(1.300)
Juros sobre capital
(680)
Equivalência patrimonial
2.560
Incorporação conforme A.G.E de
01/07/2019
(31.444) (55.229) (85.653) (61.531) (233.857)
Saldo em 31/12/2019
–
–
–
–
–
Segmento agropecuário
Descrição
Fartura S. Sebastião Itapura
Total
Saldo em 31/12/2018
60.021
41.930 26.680 128.631
Transferência de participação das
empresas incorporadas
2.480
14.297 3.064 19.841
Ajuste mais valia de ativos reflexa
126
(406)
72
(208)
Aumento de capital
2.896
–
– 2.896
Adiantamento para futuro aumento
de capital
2.495
–
– 2.495
Equivalência patrimonial
(1.801)
1.969 2.337 2.505
Saldo em 31/12/2019
66.217
57.790 32.153 156.160
Ajuste mais valia de ativos reflexa
296
93
28
417
Adiantamento para futuro aumento
de capital
1.748
–
– 1.748
Equivalência patrimonial
4.224
6.256 1.243 11.723
Saldo em 31/12/2020
72.485
64.139 33.424 170.048
Outros
Total
Descrição
Saldo em 31/12/2018
853
853
Distribuição de lucros
(116)
(116)
Equivalência patrimonial
(4)
(4)
Saldo em 31/12/2019
733
733
Recebimento de dividendos
(81)
(81)
Equivalência patrimonial
28
28
Outros
(6)
(6)
Saldo em 30/12/2020
674
674
Total dos investimentos de 31/12/2019
156.893
Total dos investimentos de 31/12/2020
170.722
• Investimentos em Controladas e Coligadas
2020
2019
ResulResulPatri- tado do
Patri- tado do
Patrimônio Líquido e
Total mônio
exer- Total mônio
exerResultado
Ativo líquido
cício Ativo líquido
cício
Controladas operacionais
99.523 78.565 4.543 94.169 71.526 (1.812)
Fartura (*)
Itapura
42.945 33.423 1.243 41.484 32.153 2.337
São Sebastião
81.207 64.139 6.256 73.378 57.790 1.969
Controlada descontinuada
Superágua (**)
398
(232)
(81) 478 (151)
(58)
Coligadas
Metalplus
469
143
(273) 742
416
(270)
Plenogás
2.548 1.504
357 2.591 1.390
256
(*) Patrimônio Líquido considerando AFAC de R$ 9.543 realizado pela São Sebastião
(R$) 5.300 e WLM (R$) 4.243. (**) Constituída provisão para perdas na rubrica de
outras obrigações circulantes.
16. Imobilizado
Descrição
Terrenos*
Edificações e instalações
Equipamentos e acessórios
Veículos
Móveis e utensílios
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros
Direito de uso em arrendamento
Outros
Subtotal do imobilizado:
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações
Equipamentos e acessórios
Veículos
Móveis e utensílios
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros
Direito de uso em arrendamento
Outros
Total Depreciação acumulada
Imobilizado em andamento
Total do imobilizado:

Taxa anual de
depreciação

10% a 20%
10%
10%
33%
4% a 10%

2020
2019
Parti- PartiParti- Participa- cipacipa- cipação
ção
ção
ção
Ações ou direta indire- Ações ou direta indirequotas
(%) ta (%)
quotas
(%) ta (%)

Participação em
controladas
Controladas operacionais
Fartura
2.283.228 92,26 7,20 2.154.203 99,37 0,63
Itapura
34.754.507 99,99
– 34.754.557 99,99
–
São Sebastião
15.052.692 99,99 0,01 15.052.742 99,99 0,01
Controladas
descontinuadas
Superágua
23.107.500 100,00
– 23.107.500 100,00
–
Coligadas
Metalplus
3.000 33,33
–
3.000 33,33
–
Plenogás
3.000 33,33
–
3.000 33,33
–
A Companhia mantém provisão para perdas em investimentos permanentes no
valor de R$ 232 (R$ 151 em 2019), registrados na rubrica de outras obrigações,
no passivo não circulante. Este valor decorre principalmente de patrimônio líquido
negativo na controlada descontinuada Superágua. O saldo de investimentos que a
Controladora tinha nas controladas Equipo, Itaipu, Itaipu Norte e Quinta Roda foram
extintos devido ao processo de incorporação em 01/07/2019, conforme mencionada
na nota explicativa nº 1. Consequentemente, o saldo de investimentos que estas
controladas tinham no segmento agropecuário foram transferidos para Companhia
em 2019. 15. Propriedades para Investimento: O saldo no valor de R$ 34.496
(31/12/2019 - R$ 34.595), corresponde a propriedades para investimento que
estão arrendadas a partes relacionadas, para exploração de agropecuária. Cada
arrendamento tem um período de 5 (cinco) anos e as renovações poderão ser
negociadas futuramente com as arrendatárias. O detalhamento das propriedades
para investimentos é descrito a seguir:
Parte Prazo
Descrição das propriedades
relacio- do con- Venci- Valor do
para investimento
Arrendatária nada
trato mento aluguel
Imóvel rural, localizado no
Itapura
R$ 26,00
município de Jaguariúna (SP), Agropecuária Sim 5 anos mar/22 mensais
com área de 136,68 ha.
Ltda.
por hectare
Imóvel rural, localizado no
Fartura
R$
município de Santana do Ara- Agropecuária Sim 5 anos mai/24 22.000,00
guaia (PA) com área total de
S.A.
mensais
7.471,54 ha.
Imóvel rural, localizado no Agropecuária
R$
município de Santa Teresi- São Sebastião Sim 5 anos jan/23 54.035,00
nha (MT) com área total de do Araguaia
trimestrais
2.053,59 ha.
Ltda.
No consolidado os valores referentes à propriedade para investimento da Controladora estão apresentados no grupo de imobilizado, pois de acordo com o item 15
do CPC 28 (Propriedade para Investimento), a propriedade que está arrendada e
ocupada por uma controlada não se qualifica como propriedade para investimentos
nas demonstrações financeiras consolidadas, porque a propriedade está ocupada
pelo proprietário sob a perspectiva do grupo. Redução ao valor recuperável de
ativos (impairment): Em 2020 a Companhia apurou o valor justo dos ativos e não
identificou fatores que pudessem indicar a necessidade de provisão para perda do
ativo. A avaliação foi efetuada por empresa externa especializada.
Controladora
Propriedade
Valor contábil Valor justo
Imóvel Jaguariúna - SP
24.826
69.885
Imóvel Santana do Araguaia - PA
7.035
72.482
Imóvel Santa Terezinha - MT
2.635
13.418
Saldo final
34.496
155.785

Controladora
Saldo
Transferência
Transferência
em 2019 por incorporação Adições Baixa
(*) Depreciação
48.054
–
–
–
(1.734)
–
42.605
–
100
–
3.093
–
6.137
–
632
(92)
–
–
5.059
–
1.127
(341)
–
–
8.876
–
660
(28)
–
–
2.108
–
–
–
–
–
1.017
–
65
–
–
446
–
–
–
–
–
114.302
–
2.584
(461)
1.359
–
(12.308)
(4.286)
(1.087)
(7.024)
(1.267)
(141)
(267)
(26.380)
1.883
89.805

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
2.167
4.751
Controladora

–
45
236
24
–
–
–
305
(41)
(197)

–
–
–
–
–
–
–
–
(3.093)
(1.734)

Saldo
em 2020
46.320
45.798
6.677
5.845
9.508
2.108
1.082
446
117.784

(776)
(393)
(545)
(495)
(188)
(353)
(33)
(2.783)
–
(2.783)

(13.084)
(4.634)
(1.396)
(7.495)
(1.455)
(494)
(300)
(28.858)
916
89.842

Taxa anual de
Saldo
Transferência
Saldo
Descrição
depreciação
em 2018 por incorporação Adições Baixa Transferência Depreciação em 2019
Terrenos
332
47.722
–
–
–
–
48.054
Edificações e instalações
–
42.605
–
–
–
–
42.605
Equipamentos e acessórios
–
5.915
222
–
–
–
6.137
Veículos
–
2.560
2.499
–
–
–
5.059
Móveis e utensílios
1.293
7.323
257
(5)
8
–
8.876
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros
1.979
–
–
–
129
–
2.108
Direito de uso em arrendamento
–
–
1.017
–
–
–
1.017
Outros
443
–
3
–
–
–
446
Subtotal do imobilizado:
4.047
106.125
3.998
(5)
137
–
114.302
Depreciação acumulada:
–
(11.927)
–
–
–
(381) (12.308)
Edificações e instalações
Equipamentos e acessórios
–
(4.095)
–
–
–
(191)
(4.286)
Veículos
10% a 20%
–
(900)
–
–
–
(187)
(1.087)
Móveis e utensílios
10%
(947)
(5.781)
–
5
–
(301)
(7.024)
Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros
10%
(1.090)
–
–
–
–
(177)
(1.267)
Direito de uso em arrendamento
33%
–
–
–
–
–
(141)
(141)
Outros
4% a 10%
(238)
–
–
–
–
(29)
(267)
Total Depreciação acumulada
(2.275)
(22.703)
–
5
–
(1.407) (26.380)
Imobilizado em andamento
–
318
1.702
–
(137)
–
1.883
Total do imobilizado:
1.772
83.740
5.700
–
–
(1.407)
89.805
(*) O montante de R$ 1.734 refere-se a transferência de terreno para ativo não circulante mantido para venda
Taxa anual
de depreciação

Descrição
Terrenos
Edificações e
instalações
Equipamentos e
acessórios
Veículos
Móveis e utensílios
Pastagem
Bens e benfeitorias
em propriedade de
terceiros
Direito de uso em
arrendamento
Correção e preparo
do solo
Outros
Subtotal do
imobilizado:
Depreciação
acumulada:
Edificações e
2% a 4%
instalações
Equipamentos e
5% a 33%
acessórios
Veículos
10% a 20%
Móveis e utensílios
10%
Pastagem
5%
Bens e benfeitorias
em propriedade de
10%
terceiros
Direito de uso em
33%
arrendamento
Correção e preparo
20%
do solo
Outros
4% a 10%
Total Depreciação
acumulada
Imobilizado em
andamento
Total do imobilizado:

Descrição
Terrenos
Edificações e
instalações
Equipamentos e
acessórios
Veículos
Móveis e utensílios
Pastagem
Bens e benfeitorias
em propriedade de
terceiros
Direito de uso em
arrendamento
Correção e preparo
do solo
Outros
Subtotal do
imobilizado:

Consolidado
Saldo
TransSaldo
em Adiferên- Depreem
2019 ções Baixa cia (*) ciação
2020
207.169
115
– (1.734)
– 205.550
55.249

157

(2) 3.125

– 58.529

17.317
972 (2.125)
–
6.700 1.348 (594)
–
9.178
672
(28)
–
23.480
– (1.593) 2.703

– 16.164
– 7.454
– 9.822
– 24.590

2.110

–

–

–

–

2.110

1.017

65

–

–

–

1.082

3.854
2.500

–
15

–
–

–
–

3.854
2.317

–
(198)

328.574 3.344 (4.540) 4.094

– 331.472

(17.558)

–

–

– (1.193) (18.751)

(9.123)
(2.014)
(7.305)
(11.078)

– 865
– 423
–
26
– 1.011

– (1.255) (9.513)
–
(699) (2.290)
–
(503) (7.782)
– (1.313) (11.380)

(1.269)

–

–

–

(188) (1.457)

(141)

–

–

–

(353)

(1.270)
(2.102)

–
–

–
192

–
–

(771) (2.041)
(100) (2.010)

(51.860)

– 2.517

(494)

– (6.375) (55.718)

3.859 8.621
(57) (5.828)
– 6.595
280.573 11.965 (2.080) (1.734) (6.375)282.349
Consolidado
Taxa anual Saldo
TransSaldo
de depreem Adiferên- Depreem
ciação
2018 ções Baixa
cia ciação
2019
207.095
88 (14)
–
– 207.169
55.000

14

235

– 55.249

16.432
926
4.421 2.786
8.517
674
19.255
–

(42)
1
(507)
–
(13)
–
(581) 4.806

– 17.317
– 6.700
– 9.178
– 23.480

1.980

–

–

130

–

1.017
3.407
2.624

–
440

2.110
1.017

–
(602)

447
38

318.731 5.945 (1.759) 5.657

–
–

3.854
2.500

– 328.574

Taxa anual
de depreciação

Saldo
em
2018

Consolidado
TransAdiferên- Depreções Baixa
cia ciação

Saldo
em
2019

Descrição
Depreciação
acumulada:
Edificações e
instalações
2% a 4% (16.383)
–
–
– (1.175) (17.558)
Equipamentos e
acessórios
5% a 33% (7.888)
–
22
– (1.257) (9.123)
Veículos
10% a 20% (1.824)
– 279
31
(500) (2.014)
Móveis e utensílios
10%
(6.801)
–
11 (31)
(484) (7.305)
Pastagem
5%
(10.399)
– 324
(1.003) (11.078)
Bens e benfeitorias
em propriedade de
terceiros
10%
(1.092)
–
10
–
(187) (1.269)
Direito de uso em
arrendamento
33%
–
–
(141) (141)
Correção e preparo
do solo
20%
(574)
–
–
–
(696) (1.270)
–
–
–
(186) (2.102)
Outros
4% a 10% (1.916)
Total Depreciação
acumulada
(46.877)
– 646
– (5.629) (51.860)
Imobilizado em
andamento
2.514 7.002
– (5.657)
– 3.859
Total do imobilizado:
274.368 12.947 (1.113)
– (5.629)280.573
Com relação aos imóveis rurais, vale destacar: Fazenda São João, localizada no
estado do Pará: ocorrência de incêndio, em 2017, originário de fazendas vizinhas
atingindo a vegetação nativa de reserva legal da Fazenda São João de propriedade da controlada Fartura Agropecuária S.A.. A identificação, via satélite, de área
queimada gerou notificação de embargo, pelo IBAMA, na reserva legal, no total de
2.480,402 hectares de área de vegetação nativa queimada. O embargo é de natureza cautelar para permitir a recuperação natural da área embargada. Não há auto
de infração ou aplicação de penalidade pelo IBAMA decorrente deste fato. A área
queimada está totalmente regenerada com sua vegetação nativa e a companhia já
apresentou ao IBAMA laudo técnico-ambiental do estado vegetativo da área requerendo o cancelamento do embargo. Fazenda São Sebastião, localizada no estado
do Mato Grosso: a controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.,
no ano de 2008, ajuizou ação de reintegração de posse contra esbulhadores da
área de terras denominada “Gleba Pelissioli” integrante da Fazenda São Sebastião.
A área invadida tem aproximadamente 7.557,19 hectares e permanece ilicitamente
ocupada por esbulhadores. Na área em litígio existe, também, desmatamento ilegal
praticado pelos esbulhadores. Em perícia técnica realizada por determinação do Juiz
da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá-MT, onde tramita o processo
de reintegração de posse, constatou que a área desmatada ilegalmente pelos
esbulhadores corresponde a 2.665,2 hectares. Foram apresentadas alegações
finais pelas partes. O Ministério Público opinou favoravelmente à procedência do
pedido de reintegração de posse da Agropecuária São Sebastião do Araguaia
Ltda. Em 30/04/2019 foi prolatada sentença julgando totalmente procedente a
ação de reintegração de posse, sendo posteriormente requerida a execução provisória da sentença para reintegrar a controlada Agropecuária São Sebastião do
Araguaia Ltda. na posse da área esbulhada, ainda pendente de decisão judicial.
Houve recurso de apelação interposto apenas um dos vários réus (invasores/
esbulhadores). O Ministério Público do Estado do Mato Grosso opina a favor da
Companhia e pelo não provimento do recurso. A Companhia não estima perdas
no seu ativo imobilizado ou contingências prováveis em decorrência das situações
acima mencionadas, conforme mencionado na nota explicativa 22. Imobilizado em
andamento - Controladora e Consolidado: No ano de 2020 o montante de R$ 3.990
em obras em andamento refere-se, principalmente, a investimentos de melhorias
nas instalações do segmento automotivo. O valor restante de R$ 2.605 refere-se
ao reconhecimento do montante de obras em andamento do contrato de parceria
agrícola. Direito de uso em Arrendamentos e arrendamentos a pagar - Controladora
e Consolidado: Com a implementação do IFRS 16 - CPC 06 (R2), os arrendamentos
operacionais passaram a ser contabilizados no Balanço da Companhia através
do reconhecimento do direito de uso do ativo em contrapartida do arrendamento
a pagar. Assim, a Controladora passou a registrar em seu balanço o contrato de
aluguel com sua Controladora Sajuthá-Rio Participações S.A., com vigência de 3
anos. Em 31/12/2020, o saldo dessa transação está assim apresentado:

Ativo
2020
2019
Imobilizado (líquido de depreciação)
Direito de Uso em Arrendamentos
Locação de prédios
588
876
Total
588
876
Passivo
2020
2019
Circulante
Arrendamentos a pagar
380
360
Não Circulante
Arrendamentos a pagar
233
527
Total
613
887
• Depreciação do direito de uso do ativo: o contrato de arrendamento não possui
cláusulas que permitam a Companhia exercer a aquisição da propriedade do ativo ao
final do prazo de arrendamento. Dessa forma, a vida útil desse ativo, na ausência de
perda ao valor recuperável, será o prazo contratual. A Companhia adota a alocação
da depreciação do direito de uso do ativo de forma sistemática e linear. Ressalta-se
que a Companhia reavaliará periodicamente a vida útil dos direitos de uso sempre
que houver alterações nos planos comerciais estratégicos e intenções dos locadores
na continuidade do contrato. • A Companhia apurou a sua taxa de desconto com
base nas taxas de juros livre de riscos observadas no mercado brasileiro, ajustadas
a realizada da Companhia. A taxa média ponderada de desconto é 0,52% a.m.,
para os contratos de até 3 anos. Os encargos financeiros são reconhecidos como
despesa financeira e apropriado a cada período durante o prazo de arrendamento.
Contrato de Parceria celebrado - Controladora e Consolidado: A Companhia e suas
controladas Fartura Agropecuária S.A. e Agropecuária São Sebastião do Araguaia
Ltda. (parceiras outorgantes), em 11/02/2020, conjuntamente, celebraram com a
empresa Sierentz Agro Brasil Ltda. (parceira outorgada), Contrato de Parceria Rural,
com base nos ditames da Lei nº 4.504, de 30/11/1964 e do Decreto nº 55.791, de
31/03/1965. Ainda que parceria rural seja um contrato agrário típico devidamente
conceituado e regulamentado em legislação federal especial, conforme o Ofício/
Circular/CVM/SNC/SEP/nº 01/2020, de 05/02/2020, seu enquadramento para efeito
contábil deve seguir às normas do CPC Nº 06 (R2) - IFRS Nº 16. As principais
premissas da parceria estão descritas a seguir:
Item
acordado
Objeto
Parceria Rural sobre área agricultável
aproximadamente 13.613 hectares, conforme quadro
Área
abaixo
exploração intensiva de atividade agrícola de culturas
Exploração
anuais de grãos
Predomínio
Soja
15 anos, com início na data do fechamento até o término
Prazo de vigência
da última colheita (2034/2035)
ficará responsável pelos investimentos financeiros
Parceira outorgada
necessários para preparação da área agricultável real,
plantio, gerenciamento de todo ciclo da lavoura.
Parceira outorgante
contribuirão com a área agricultável real e Infraestrutura
novas infraestruturas serão rateadas entre as partes na
Benfeitorias
proporção de 50% para cada. Manutenção daquelas já
existentes, de acordo com os termos contratuais.
os parceiros outorgantes terão direito ao percentual
Participação nos
de participação na produção, limitado a quantidade de
frutos e produção
sacas máxima por hectare.
facultado a parceira outorgante escolher entre liquidação
Liquidação
financeira ou na entrega dos grãos
Outorgantes
área agricutável estimada
WLM
3.405 hac
Fartura
5.109 hac
São Sebastião
5.099 hac
As áreas que serão entregues pela WLM, estão contabilizadas no grupo de Propriedades para Investimentos, na controladora, conforme detalhado na nota explicativa
15. O contrato prevê o cumprimento de algumas atividades operacionais e de
investimentos pelos parceiros. A responsabilidade pela execução destas podem ser
individuais ou partilhadas entre eles, de acordo com as características do contrato.
Dessa forma, a Companhia adotou os seguintes entendimentos de contabilização:
• imobilizado em andamento: custos relacionados a serviços de reforma e construção de edificações e instalações necessárias ao parceiro para melhor adaptação
e aplicação dos recursos no plantio da soja, adequação da infraestrutura com a
construção de pontes e drenos, preparo e limpeza do solo. Em 31/12/2020 foram
alocados o montante de R$ 3.298. • outros ativos circulantes: serviços de manutenções de edificações, pontes e limpezas, serviços de desmanche de cercas,
manutenções de estradas, depreciações e assistências diversas. Estes custos são
alocados no ativo, como se fossem “custos em formação” e serão reconhecidos no
resultado do exercício anualmente, quando o ciclo do contrato dor encerrado. Em
31/12/2020 foram alocados o montante de R$ 693. Em ambos os casos acima,
quando a obrigação é partilhada entre os parceiros, o valor a receber e/ou a pagar
é reconhecido numa conta gráfica denominada “contrato de parceria”. Os saldos
em 31/12/2020, seguem conforme a seguir:
Passivo
2020 (*)
Circulante
Contrato de parceria
564
Não Circulante
936
Contrato de parceria
Total
1.500
(*) Registrado na rubrica outras obrigações no passivo circulante e não circulante.
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A Companhia avalia
periodicamente os bens do imobilizado com a finalidade de identificar evidências
que levem a perdas de valores não recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando
eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperável. Se identificável que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do período. Durante o exercício
de 2020 a Companhia contratou avaliadores independentes para avaliar o valor
realizável das terras do segmento agropecuário. Esses avaliadores indicaram que
o valor de realização das terras é superior aos saldos registrados na contabilidade
no encerramento do exercício. Portanto, a Companhia concluiu que os montantes
registrados no exercício de 2020 são realizáveis em conformidade com o CPC 01 e
IAS 36. Nos demais segmentos da Companhia não foram identificados indicadores
que pudessem reduzir o valor recuperável do seu ativo.
17. Intangível
Controladora
TransTaxa anual Saldo ferência
Amor- Saldo
de amortiem por incor- Adi- tizaem
Descrição
zação
2019 poração ções
ção 2020
Marcas e patentes
3
–
–
–
3
Direito de uso de Software
276
–
13
–
289
Fundo de comércio
8.921
–
–
– 8.921
Subtotal do intangível:
9.200
–
13
– 9.213
Amortização acumulada:
–
–
(31) (242)
Direito de uso de Software 10% a 20% (211)
Total Amortização
acumulada
(211)
–
–
(31) (242)
Intangível em andamento
–
–
–
–
–
Total do intangível:
8.989
–
13
(31) 8.971
Controladora
TransTaxa anual Saldo ferência
Amor- Saldo
de amortiem por incor- Adi- tizaem
Descrição
zação
2018 poração ções
ção 2019
Marcas e patentes
2
1
–
–
3
Direito de uso de Software
246
1
29
–
276
Fundo de comércio
–
8.921
–
– 8.921
Subtotal do intangível:
248
8.923
29
– 9.200
Amortização acumulada:
Direito de uso de Software 10% a 20% (188)
–
–
(23) (211)
Total Amortização
acumulada
(188)
–
–
(23) (211)
Intangível em andamento
–
–
–
–
–
Total do intangível:
60
8.923
29
(23) 8.989
Consolidado
Taxa
TransAmor- Saldo
anual de Saldo ferência
em por incor- Adi- tizaem
amortizaDescrição
2019 poração ções ção 2020
ção
Marcas e patentes
7
–
–
–
7
Direito de uso de Software
263
–
13
–
276
Fundo de comércio
8.920
–
–
– 8.920
–
–
–
–
–
Outros
Subtotal do intangível:
9.190
–
13
– 9.203
Amortização acumulada:
–
–
(32) (228)
Direito de uso de Software 10% a 20% (196)
Total Amortização
acumulada
(196)
–
(32) (228)
Intangível em andamento
–
–
–
–
–
8.994
–
13
(32) 8.975
Total do intangível:
Consolidado
TransTaxa anual Saldo ferência
Amor- Saldo
de amortiem por incor- Adi- tizaem
Descrição
zação
2018 poração ções
ção 2019
Marcas e patentes
7
–
–
–
7
Direito de uso de Software
233
–
30
–
263
Fundo de comércio
8.920
–
–
– 8.920
–
–
–
–
–
Outros
Subtotal do intangível:
9.160
–
30
– 9.190
Amortização acumulada:
–
–
(25) (196)
Direito de uso de Software 10% a 20% (171)
Total Amortização
acumulada
(171)
–
(25) (196)
Imobilizado em andamento
–
–
–
–
–
8.989
–
30
(25) 8.994
Total do intangível:
Desde 2006, através da controlada Itaipu Norte, a WLM vem explorando a concessão da marca Scania, nos Estados do Pará e Amapá. O fundo de comércio no
valor de R$ 8.920 refere-se ao valor da “bandeira” adquirida pela WLM quando da
aquisição dessa concessão, que não é amortizado em virtude de não possuir vida
útil definida. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A Companhia avalia periodicamente os bens do intangível com a finalidade de identificar
evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis de seu ativo, ou ainda,
quando eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil pode
não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil do ativo excede ao valor
recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do período. A Companhia avaliou
os montantes registrados no exercício de 2020 e não identificou indicadores que
pudessem reduzir o valor recuperável do seu ativo intangível.
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18. Contas a Pagar

Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Fornecedores
6.759
6.927
7.811
7.608
Total
6.759
6.927
7.811
7.608
Os valores de fornecedores estão representados, basicamente, por valores a pagar
a Scania Latin-America.
19. Empréstimos e Financiamentos
Consolidado
Taxa média anual
Descrição
Indexador
de juros (%) 2020
2019
Aplicados no Capital de giro
Pré
5,55 a 8,99% 8.990 9.998
Aplicados no Imobilizado
Pré
8,5%
121
863
Total
9.111 10.861
Circulante
5.259 4.612
Não circulante
3.852 6.249
Seguem as movimentações ocorridas no exercício:
Controladora Consolidado
Descrição
2020
2020
Saldo em 31/12/2019
–
10.861
Novos empréstimos e financiamentos obtidos
20.000
26.790
Encargos de dívidas - juros
186
870
Pagamento do principal (*)
(20.000)
(28.656)
Pagamento dos juros (*)
(186)
(754)
Saldo em 31/12/2020
–
9.111
Circulante
–
5.259
Não circulante
–
3.852
(*) Liquidação do empréstimo da controladora. No segmento do agronegócio - liquidação da linha de crédito do FINAME aplicado no imobilizado e do Itaú aplicado
no capital de giro
Aplicados no Capital de Giro: Recursos destinados a financiar integralmente
as atividades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização
de produtos ou insumos agropecuários utilizados na atividade agropecuária. São
garantidos por aval da Companhia, e, em algumas pelo penhor da safra. A periodicidade das suas amortizações pode ser mensal ou anual, com a última parcela a
vencer em março de 2023. O recurso captado pela Controladora com o intuito de
reforçar preventivamente o seu nível de liquidez durante esse período de pandemia
foi liquidado integralmente em 05/08/2020. Aplicados no imobilizado: A Linha de
financiamento destinada a modernização de frotas de micro e pequenas empresas
do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) foi liquidada no último trimestre
de 2020. As demais linhas de crédito aplicadas no imobilizado são amortizadas
mensalmente com a última parcela a vencer em julho de 2021. A Companhia e suas
controladas têm como prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade
de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. A exposição da Companhia
ao risco de liquidez é divulgada na nota explicativa Taxa média anual 33. Não há
covenants atrelados aos empréstimos. 20. Dividendos a Pagar: Conforme estabelece o art. 202 da Lei nº 6.404/76 e o art. 38 do seu Estatuto Social, a Companhia
provisionou, neste exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, o valor de
R$ 13.215, conforme detalhado na nota explicativa 24. O saldo da conta dividendos
a pagar está assim representado:
Controladora e
consolidado
Descrição
2020
2019
Dividendo obrigatório sobre o resultado do exercício
13.215
12.278
Dividendo a pagar de exercícios anteriores
575
278
Total
13.790
12.556
O dividendo obrigatório do exercício de 2019 foi pago em 15/12/2020 o saldo refere-se a dividendos não reclamados, a disposição dos acionistas.
21. Outras Obrigações
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
SHV Gás Brasil Participações Ltda
316
462
316
462
Cotas de consórcio
17
103
17
334
Provisão para honorários de êxitos
1.441 1.076 2.281 1.914
Provisões administrativas
100
100
100
100
Provisões para perdas de investimentos
232
152
–
–
Créditos de clientes
6.923 4.147 6.923 4.147
Contrato de Parceria
–
– 1.500
–
Outros
472
425
656
459
Total
9.501 6.465 11.793 7.416
Circulante
8.053 5.389 8.570 5.468
Não circulante
1.448 1.076 3.223 1.948
22. Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais: A Companhia e suas
controladas são parte em diversos processos oriundos do curso normal dos seus
negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de
seus consultores jurídicos. As principais informações desses processos, estão
assim representadas:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Trabalhistas
11
153
11
153
Cíveis
3
3
3
3
Total
14
156
14
156
a) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos
cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera
administrativa como na judicial. As respectivas provisões para riscos foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos
cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável.
A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito
significativamente diferente do montante provisionado. b) Perdas possíveis, não
provisionadas no balanço: Os valores decorrentes de causas administrativas,
ambientais, trabalhistas, cíveis e de execução fiscal, no montante de R$ 65.377
(2019 - R$ 66.310), cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta para uma probabilidade de perda possível, não foram registradas nestas demonstrações financeiras.
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Tributárias
30.639
28.260
51.197
38.371
Trabalhistas
473
368
473
420
Cíveis
11.766
11.045
11.880
11.045
Ambientais
151
138
1.827
16.474
Total
43.029
39.811
65.377
66.310
Dentre as causas de maior relevância destacamos: I - Tributárias: Três processos
administrativos instaurados pelo Estado de Minas Gerais contra a Superágua
Empresas de Águas Minerais S.A. (descontinuada) para apuração de supostos
débitos pelo não pagamento de compensações financeiras decorrentes da exploração de recursos minerais (águas minerais), com montantes estimados em R$ 426,
R$ 512 e R$ 2.800, perfazendo o total de R$ 3.738. Dois processos administrativos
fiscais instaurados pelo Estado do Pará contra a WLM Participações e Comércio
de Máquinas e Veículos S.A. (sucessora por incorporação da Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda.), de apuração de débitos de ICMS, sendo um por
deixar de estornar crédito do imposto em decorrência de entrada de mercadoria
em seu estabelecimento e um por deixar de recolher antecipação especial de ICMS
relativo a operação interestadual de mercadoria, no valor total de R$ 8.364. Três
ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Em uma ação,
a Companhia sustenta a ilegalidade de auto de infração com relação a operações
realizadas pela Superágua Distribuidora de Bebidas Ltda. (incorporada pela Companhia), de compras de mercadorias de produção do estabelecimento industrial da
controlada Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. (com operações descontinuadas), localizado em Caxambu-MG, que resultaram em perda de arrecadação
de ICMS, segundo alega o Estado do Rio de Janeiro, no montante estimado de
R$ 12.467. Nas outras duas, a controlada Superágua Empresa de Águas Minerais
S.A. (com operações descontinuadas) sustenta a ilegalidade de auto de infração
pela não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária, no
montante estimado de R$ 16.892. Em ambos os casos as ações têm por origem
operações comerciais de exploração de águas minerais (descontinuadas) que
resultaram em autos de infração; Dois processos administrativos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tendo como recorrente a WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., referente a compensações
não homologadas - utilização de Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas - IRPJ, no valor total de R$ 9.550. Inquérito civil do Ministério
Público Federal instaurado contra a controlada Fartura para verificar a existência
de dano ambiental pela guarda de objeto oriundo da fauna silvestre no montante
de R$ 1.077. Três autos de infração que totalizam o montante de R$ 598 mil, da
Secretaria do Estado de Mato Grosso contra a controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. por possível desmatamento de vegetação nativa em área
de objeto de especial preservação. Nos três casos a Companhia possui protocolo
de defesa administrativa. II - Cíveis: Ação de indenização de danos diretos e lucros
cessantes ajuizada por Cliente contra a Scania Latin América Ltda. e a WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (sucessora por incorporação
da Itaipu Máquinas e Veículos Ltda.), decorrente de supostos defeitos de fabricação
em 5 (cinco) chassis de ônibus, no montante estimado na petição inicial de R$ 1.604.
Conforme sentença de 9 de março de 2018, o novo valor estimado passou a totalizar o montante R$ 7.689, no que se refere a parte da Companhia na condenação.
Em 2020 foi ajuizada uma ação de indenização de danos materiais e morais e lucros
cessantes por Cliente, devido recusa de atendimento para serviços em equipamento não original da Scania, além de ter sido adquirido com fornecedor alternativo não
autorizado pela Scania. O montante da ação totaliza R$ 413. III - Ambientais: Seis
Ações Civis Públicas Ambientais, sendo 5 (cinco) movidas pelo Ministério Público
Federal e uma pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em face da
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. (Fazenda São Sebastião) por suposto desmate ilegal no ano de 2016, identificado pelo PRODES por meio do
projeto Amazônia Protege. Todas as ações têm por objeto a mesma área de terras
denominada no local como “Gleba Pelissioli”, situada em parte da Fazenda São
Sebastião de propriedade da controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia
Ltda. As áreas apontadas nas ações civis públicas com desmate ilegal constituem
objeto de uma ação de reintegração de posse, ajuizada pela Agropecuária São
Sebastião do Araguaia Ltda. contra invasores (esbulhadores) com sentença procedente determinando a reintegração de posse, aguardando eventual recurso de
apelação pelos invasores/esbulhadores. Com relação a essas ações civis públicas
(causas ambientais) a Companhia detém prova cabal de que o desmatamento
ilegal apontado nas citadas ações foi perpetrado por invasores/esbulhadores.
Considerando o atual andamento dos processos judiciais, entendemos que as
provas materiais já apresentadas pela Companhia são incontestáveis no sentido
de que a Companhia de fato não realizou ou concorreu de alguma forma para o
desmate ilegal, sendo inegável que não tínhamos a posse direta da terra quando
ocorreu o desmatamento. Por outro lado, também devemos atentar que eventual
reforma da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse da
Companhia contra os invasores, esbulhadores e autores do desmatamento, é remota, até porque o Ministério Público do Estado do Mato Grosso manifestou-se
favoravelmente à pretensão possessória da Companhia e do não provimento do
recurso. Em conclusão, a Administração da Companhia, suportada por seus assessores jurídicos internos e externos, passou a entender que o prognóstico mais
adequado na atualidade para essas ações é de “remota perda”, enquanto que em
31 de dezembro de 2019 tratava como “perda possível”, considerando que a prova
mais robusta de que os desmatamentos ilegais foram praticados por posseiros é
o laudo pericial judicial (prova emprestada), incontestável, constante dos autos da
ação de reintegração de posse ajuizada pela controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. (com sentença de reintegração procedente e fundamentada

no respectivo laudo pericial judicial) contra os mesmos posseiros, tendo a concordância do Ministério Público do Estado do Mato Grosso favorável à Companhia.
Valor total das 6 (seis) Ações Civis Públicas envolvendo a Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.: R$ 16.335. Três autos de infração ambiental que totalizam o montante de R$ 598 mil, lavrados eletronicamente (autuação remota) contra
a controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. por possível desmatamento de vegetação nativa em área rural de reserva legal. Nos três casos a
Companhia já protocolou defesa administrativa. Trata-se desmatamento ilegal por
posseiros na mesma área rural que deu origem às seis ações civis públicas acima
citadas, sendo as defesas as administrativas lastreadas em laudo pericial judicial
(prova emprestada) incontestável, constante dos autos da ação de reintegração
de posse ajuizada pela controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.
(com sentença de reintegração procedente e fundamentada no respectivo laudo
pericial) que tem, inclusive, a concordância do Ministério Público do Estado do Mato
Grosso favorável à Companhia. Inquérito civil do Ministério Público Federal instaurado contra a controlada Fartura Agropecuária S.A. para verificar a existência de
dano ambiental indenizável por manter objetos oriundos da fauna silvestre, no
montante de R$ 1.077. A Companhia apresentou de defesa e laudo técnico. A
Companhia logrou êxito em 2ª Instância Administrativa-Fiscal (TARF-PA), que
decidiu pela improcedência e cancelamento de auto de infração de ICMS lavrado
pela SEFAZ do Estado do Pará, no valor de R$ 1.138, com encerramento do processo administrativo. Uso de estimativas: a Companhia registrou provisões, as
quais envolvem julgamento por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como resultado de um acontecimento passado é provável que
uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para
liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa
obrigação está sujeita a várias reivindicações legais, cíveis e processos trabalhistas,
que advêm do curso normal das atividades de negócios. O julgamento da Companhia é baseado na opinião de seus consultores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações circunstanciais tais como prazo de
prescrição aplicável, conclusões e inscrições fiscais ou exposições identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Administração monitora
a evolução dos riscos dos processos administrativos e judiciais, através de Assessoria Jurídica interna e de Assessores Jurídicos externos especializados. 23. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: Os valores do
imposto de renda e da contribuição social diferidos passivos e ativos são provenientes de diferenças temporárias ocasionadas pela reserva de reavaliação e pelo
reflexo dos ajustes patrimoniais decorrentes da adoção dos pronunciamentos
contábeis. Os valores apresentados são revisados anualmente.
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Imposto de renda
7.882
4.208 33.461 26.731
Contribuição social
2.669
1.403 11.543 12.744
Total
10.551
5.611 45.004 39.475
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Reavaliação de ativos
31.726 31.961 110.335 111.872
Custo atribuído a realizar
6.163
6.163 51.315 51.393
Ajuste líquido dos ativos biológicos
–
– 25.754
9.033
37.889 38.124 187.404 172.298
Tributos diferidos passivos - 34%
(12.882) (12.962) (63.717) (58.581)
IR e CSLL sobre diferenças temporárias
ativas e constituição de Prejuízo Fiscal
e Base Negativa (*)
2.331
7.351 18.713 19.106
Saldo de tributos diferidos passivos
líquido
(10.551) (5.611) (45.004) (39.475)
(*) Essa linha refere-se as diferenças temporárias ativas provenientes de provisões de riscos trabalhistas, fiscais e tributárias, honorários de êxito, bônus de

Descrição
Operações continuadas
Receita operacional bruta
Receita de bens
Receita de serviços
Total da receita operacional bruta
Deduções de receita bruta
Receita líquida de vendas e serviços
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais, líquidas de receitas
Resultado financeiro
Outras receitas/despesas
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CSLL
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período
Operações descontinuadas
Total

empregados e outros. Além da base de cálculo de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL reduzida ao limite permitido em lei.
A WLM, através de suas controladas, possui os seguintes prejuízos fiscais e bases
negativas de contribuição social, cujos créditos tributários serviram de base para
constituição dos tributos diferidos ativos.
Consolidado
Prejuízo fiscal - IRPJ
47.715
Base negativa - CSLL
46.860
Uso de estimativas: a Companhia registra e avalia seus ativos fiscais diferidos
de acordo com a expectativa de realização projetada em orçamentos e na alíquota fiscal vigente. 24. Patrimônio Líquido: O Capital Social é de R$ 177.375
(R$ 177.375 em 2019), representando 36.415 (36.415 em 2019) ações nominativas, sendo 16.571 (16.571 em 2019) ações ordinárias e 19.843 (19.843 em
2019) ações preferenciais, sem valor nominal. Capital social autorizado: Conforme
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23/06/2004, a
Companhia poderá aumentar o capital social, independentemente de reforma
estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, que estabelecerá sobre
as condições do respectivo aumento, até o valor correspondente a R$ 300.000,
através de emissão ou não de novas ações ordinárias ou preferenciais, respeitando o limite legal. Reservas: Segue-se a descrição da natureza e objetivos para
cada reserva no patrimônio líquido. Outros Resultados Abrangentes: Consoante
o artigo 4º da Instrução CVM nº 469, de 02/05/2008, a Companhia optou pela
manutenção dos saldos das contas de reserva de reavaliação, constituídas anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07, em bens próprios de suas controladas.
Representa também a contrapartida dos ajustes patrimoniais líquidos efetuados
no ativo imobilizado denominados “ajustes de avaliação patrimonial”. A realização
da reserva e do ajuste de avaliação patrimonial é calculada proporcionalmente à
depreciação ou baixa dos bens reavaliados e contabilizada em contrapartida de
lucros (prejuízos) acumulados. Reserva de lucros: Reserva legal: Representa os
valores registrados, conforme definido no artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia. Garantia para pagamento de dividendos e reserva de
investimentos: Conforme determina o Estatuto Social da Companhia, nos artigos
36 e 37, até 70% do lucro líquido remanescente, após destinação da reserva legal,
deverá ser destinado, em partes iguais, as reservas de garantia para pagamento
de dividendo e reserva de investimentos, até o limite do seu capital social.
Base de cálculo do dividendo obrigatório
Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório
2020
Lucro líquido do exercício
54.402
Realização da mais valia de ativos
1.237
Lucro líquido do exercício ajustado
55.639
Constituição da reserva legal (5%)
2.782
Base de cálculo do dividendo obrigatório
52.857
Dividendos obrigatórios (25%)
13.215
Total de dividendos propostos
13.215
25. Resultado por Segmento de Atividade: Conforme descrito na nota explicativa
nº 1, a WLM, por meio de suas controladas localizadas em vários estados do Brasil,
atua na comercialização de produtos agrupados em atividades dos segmentos
automotivo e agropecuário, que oferecem diversos produtos e serviços, com
diferentes tecnologias e estratégias de marketing. Para cada uma das unidades
de negócios estratégicas, a Administração da Companhia analisa mensalmente
os relatórios internos das Diretorias Executivas. Outras operações incluem aluguel
de propriedades para investimento para partes relacionadas. Este segmento operacional não possui relevância que possa determinar a elaboração de reportes.

2020
Adminis- Segmento
Segmento
tração automotivo agropecuário

2019
Adminis- Segmento
Segmento
tração automotivo agropecuário
Total

Total

–
–
–
–
–
–
–
–
(11.914)
1.674
160
(10.080)
–
(10.080)
–
(10.080)

1.003.062
27.450 1.030.512
– 1.125.750
18.316 1.144.066
44.390
–
44.390
–
53.341
–
53.341
1.047.452
27.450 1.074.902
– 1.179.091
18.316 1.197.407
(101.396)
(1.115) (102.511)
–
(121.254)
(678) (121.932)
946.056
26.335 972.391
– 1.057.837
17.638 1.075.475
–
18.832
18.832
–
–
8.143
8.143
(813.466)
(23.444) (836.910)
–
(929.516)
(16.426) (945.942)
132.590
21.723 154.313
–
128.321
9.355 137.676
(65.710)
(8.889) (86.513) (12.459)
(70.181)
(8.603) (91.243)
(1.406)
(483)
(215)
1.190
(176)
1.569
2.583
7.298
2.330
9.788
1.068
7.588
938
9.594
72.772
14.681
77.373
(10.201)
65.552
3.259
58.610
(19.900)
(2.965) (22.865)
(352)
(7.657)
(766)
(8.775)
52.872
11.716
54.508
(10.553)
57.895
2.493
49.835
–
–
(81)
–
–
–
(58)
52.872
11.716
54.427
(10.553)
57.895
2.493
49.777
2020
2019
Segmento
Segmento
Segmento
Segmento
Descrição
automotivo
agropecuário
Total
automotivo
agropecuário
Total
Ativo total de segmentos reportáveis
345.295
223.674
568.969
305.484
209.510
514.994
Ativos descontinuados
–
–
398
–
–
478
Total do Ativo Consolidado
345.295
223.674
569.367
305.484
209.510
515.472
A avaliação do desempenho da Companhia é medida principalmente pelo resultado do segmento automotivo, seu principal negócio, a qual é feita com base no
lucro do segmento antes do imposto de renda e da contribuição social, como incluído nos relatórios internos analisados pela Administração.
26. Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

Controladora (*)
Descrição
2020
2019
Receita de bens
1.003.062
663.311
Receita de serviços
44.390
24.928
Total da receita operacional bruta
1.047.452
688.239
Impostos faturados
(101.396)
(71.833)
Total das deduções da receita Bruta
(101.396)
(71.833)
Total
946.056
616.406
Consolidado
Descrição
2020
2019
Receita de bens
1.030.469 1.144.006
Receita de serviços
44.390
53.341
Total da receita operacional bruta
1.074.859 1.197.347
Impostos faturados
(102.468)
(121.872)
Total das deduções da receita Bruta
(102.468)
(121.872)
Total
972.391 1.075.475
(*) O processo de incorporação, ocorrido em 01/7/2019 e mencionado na nota
explicativa 1 afeta a comparabilidade dos saldos conforme a seguir: a) Os saldos
de 2019 contemplam o período de 6 meses (julho a dezembro de 2019) pois até
a data da incorporação a Controladora exercia apenas a atividade de holding.
b) Consequentemente, houve aumento substancial nos saldos da controladora
quando comparado com o mesmo período do ano anterior.
27. Custo de Venda de Bens e/ou Serviços
Controladora (*)
Descrição
2020
2019
Veículos
599.953 450.839
Custo das peças vendidas e demais custos
213.512
94.285
Mão de Obra
32.744
13.959
Custos das peças vendidas e demais custos
180.768
80.326
Total
813.465 545.124
Consolidado
Descrição
2020
2019
Veículos
599.953 734.469
Custo das peças vendidas e demais custos
213.512 195.047
Mão de Obra
32.744
27.190
Custos das peças vendidas e demais custos
180.768 167.857
Pecuária
13.773
9.705
Soja
7.519
5.755
Café
1.224
966
Outros
929
–
Total
836.910 945.942
(*) O processo de incorporação, ocorrido em 01/7/2019 e mencionado na nota
explicativa 1 afeta a comparabilidade dos saldos conforme a seguir: a) Os saldos
de 2019 contemplam o período de 6 meses (julho a dezembro de 2019) pois até
a data da incorporação a Controladora exercia apenas a atividade de holding.
b) Consequentemente, houve aumento substancial nos saldos da controladora
quando comparado com o mesmo período do ano anterior.
28. Despesas Gerais e Administrativas
Controladora (*)
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Honorários da Administração
1.199
1.131
1.199
1.131
Honorários do Conselho Fiscal
168
167
168
167
Salários e encargos
41.210 26.697 44.083 44.546
Serviços de terceiros
7.321
3.674
8.346
7.605
Manutenção predial e outros
1.048
1.647
1.356
3.660
Benefícios a empregados (**)
9.589
5.409
9.804
9.979
Aluguéis e arrendamentos
764
678
773
1.191
Condução, viagens e estadas
2.423
2.074
2.673
4.206
Impostos, taxas e contribuições
1.442
1.184
1.947
2.909
Comunicações
826
491
881
1.051
Frota própria
648
363
859
934
Manutenção de máquinas e equipamentos
815
440
891
971
Despesas com seguros
364
256
385
392
Anúncios e publicações
223
234
326
311
Propaganda, promoção e representação
441
489
441
842
Manutenção de softwares
3.664
1.617
3.671
3.522
Depreciação e amortização
2.816
1.723
3.771
3.506
Créditos de liquidação duvidosa
23
405
23
383
Outros
2.640
1.603
4.916
3.937
Total
77.624 50.282 86.513 91.243
(*) O processo de incorporação, ocorrido em 1/7/2019 e mencionado na nota
explicativa 1 afeta a comparabilidade dos saldos conforme a seguir: a) Os saldos

Ordinárias
Nominativas
16.571.220
16.571.220

de 2019 contemplam o período de 6 meses (julho a dezembro de 2019) pois até
a data da incorporação a Controladora exercia apenas a atividade de holding.
b) Consequentemente, houve aumento substancial nos saldos da controladora
quando comparado com o mesmo período do ano anterior. (**) Refere-se a Plano
de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Transporte.
29. Resultado Financeiro
Controladora (*)
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras
1.936
1.424
2.070
2.637
Atualização monetária
13
422
21
488
Juros recebidos
199
109
199
216
Atualização monetária sobre êxito
processo judicial
–
–
–
2.225
Outras receitas financeiras
23
59
125
112
Subtotal
2.171
2.014
2.415
5.678
Despesas Financeiras
Juros
(286)
(351)
(981) (2.278)
Atualização monetária
–
–
–
(193)
Despesas bancárias
(279)
(3)
(311)
(93)
Outras despesas financeiras
(1.338)
(530) (1.338)
(531)
Subtotal
(1.903)
(884) (2.630) (3.095)
Total do resultado financeiro
268
1.130
(215)
2.583
(*) O processo de incorporação, ocorrido em 1/7/2019 e mencionado na nota
explicativa 1 afeta a comparabilidade dos saldos conforme a seguir: a) Os saldos
de 2019 contemplam o período de 6 meses (julho a dezembro de 2019) pois até
a data da incorporação a Controladora exercia apenas a atividade de holding.
b) Consequentemente, houve aumento substancial nos saldos da controladora
quando comparado com o mesmo período do ano anterior.
30. Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social: O imposto
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas
bases abaixo apresentadas:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Lucro (Prejuízo) antes da Contribuição
Social e do Imposto de Renda
74.383 51.117 77.373 58.610
Alíquota fiscal combinada da Contribuição
34%
34%
34%
34%
Social e do Imposto de Renda
Encargos da Contribuição Social e do
Imposto de Renda às alíquotas
combinadas
(25.290) (17.380) (26.307) (19.927)
Ajustes
(1)
Equivalência Patrimonial
3.590
8.694
10
Juros sobre capital próprio
–
(1.210)
–
–
Créditos tributários ativados (utilizados)
–
7.351
–
7.351
1.800
1.273
3.432
3.803
Outros
(19.900) (1.272) (22.865) (8.775)
Total
Tributos no resultado
(19.900) (1.272) (22.865) (8.775)
Corrente
(15.379) (8.623) (17.286) (16.126)
Diferido
(4.521) 7.351
(5.579) 7.351
(19.900) (1.272) (22.865) (8.775)
31. Lucro/Prejuízo Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação é
feito através da divisão do lucro/prejuízo líquido do exercício atribuível aos detentores de ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas da Companhia,
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais disponíveis
durante o exercício. Durante os dois últimos exercícios, não houve alteração no
total em circulação das ações ordinárias e preferenciais da Companhia. Por isso,
o cálculo do resultado básico por ação está apresentado considerando o total
de ações da Companhia em circulação no final de cada exercício. No caso da
WLM, o lucro/prejuízo diluído por ação é igual ao lucro/prejuízo básico por ação,
pois a Companhia não possui instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de
resultar em emissão de ações. O quadro abaixo, apresentado em R$, demonstra
o cálculo do lucro/(prejuízo) por ação com base no lucro (prejuízo) líquido apurado
em 31/12/2020 e 2019:
2020
Preferenciais
Nominativas
19.843.450
19.843.450

Controladora e consolidado
Ordinárias
Nominativas
16.571.220
16.571.220

2019
Preferenciais
Nominativas
19.843.450
19.843.450

Lucro básico por ação
Total
Total
Ações em circulação - Unidades
36.414.670
36.414.670
Total de ações em circulação - Unidades
36.414.670
36.414.670
Operações continuadas
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$) 24.793.529,29 29.689.374,63 54.482.903,92 22.682.906,80 27.161.978,83 49.844.885,63
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$)
1,42
1,56
–
1,30
1,43
–
Operações descontinuadas
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$)
(36.747,11)
(44.003,37)
(80.750,48)
(26.529,28)
(31.767,87)
(58.297,15)
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$)
(0,01)
(0,01)
–
(0,01)
(0,01)
–
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32. Compromissos: A Companhia, através de suas controladas Fartura e Itapura,
tem contratos de venda para entrega futura de soja e café com alguns clientes,
conforme demonstrado a seguir:
Preço
Preço Ganho Ganho
Data da Volume Con- Contra- Mercado em unitária
total
Produto
entrega (sacas) tratos
to (1)
2020 (2) (1 - 2) (1 - 2)
Safra 20/21
Café
setembro
de 2021 2.000
2 617,08
586,17 30,91
62
62
33. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamento
de riscos: Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de contas a receber
de clientes e de contas a pagar a fornecedores são equivalentes aos seus valores
contábeis pois são registrados a valores praticados no mercado no momento inicial
e testados ao valor recuperável. Os valores justos de outros ativos e passivos de
longo prazo não diferem significativamente de seus valores contábeis. Risco de
preço: No que tange as atividades do segmento agropecuário, embora a receita
represente uma parte pequena do faturamento da Companhia, existe um potencial
risco de variação de preço nas commodities agrícolas influenciadas por condições de
mercado, as quais muitas vezes independem da gestão direta da Administração. Na
medida em que haja uma perspectiva de crescimento na atuação neste segmento, a
Administração avaliará outras estratégias com vista a obter maior proteção contra a
variação dos preços das commodities. Risco de crédito: A Companhia está sujeita
ao risco de crédito, relacionado as contrapartes de suas aplicações e às contas a
receber de clientes. A política financeira da Companhia mitiga seu risco associado
as suas aplicações financeiras, alocando-as em investimentos em instituições financeiras aprovadas pela Administração da Companhia. As operações de vendas das
controladas que atuam no segmento agropecuário é concentrada em poucos clientes.
Embora possa existir um risco por conta da concentração, parcela substancial das
vendas é realizada para clientes com perfil de crédito aprovados pela Companhia.
Por sua vez, no segmento automotivo, há uma grande diversificação de clientes.
O risco de crédito é administrado por normas internas específicas de análise e
aprovação do crédito de clientes, estabelecendo limites de exposição por cliente e
garantias acessórias necessárias. Historicamente, a Companhia e suas controladas
não registram perdas significativas nas contas a receber de clientes. O valor contábil
dos instrumentos financeiros ativos representa a exposição máxima do crédito. A
exposição máxima do crédito na data das demonstrações financeiras é a seguinte:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
36.689
8.010 45.565 12.901
Aplicações financeiras
91.579 31.683 91.579 31.683
Contas a receber de clientes
42.794 36.507 42.803 36.588
Total
171.062 76.200 179.947 81.172
Risco de liquidez: É o risco de a empresa encontrar dificuldades em cumprir as
obrigações associadas com seus passivos financeiros. Um dos grandes objetivos
da Administração é a preservação de caixa da Companhia. Existe um monitoramento constante da previsão dos fluxos de caixa presentes e futuros de forma
a assegurar a saúde financeira e atender às necessidades operacionais. Com
relação a aplicação de seus recursos em ativos financeiros, o critério de liquidez
é uma das regras observadas pela Administração. A Companhia acompanha o
risco de escassez de recursos, administrando seu capital através de planejamento
e monitoramento de seus recursos financeiros disponíveis, para o devido cumprimento de suas obrigações.
Valor Fluxo de caixa Até de 1 a de 2 a
Consolidado
contábil
contratual 1 ano 2 anos 3 anos
Contas a pagar
7.811
7.811 7.811
–
–
Empréstimos e financiamentos
9.111
9.431 5.259 3.414
758

b) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Companhia são
saldos provenientes de transações comuns como as contas a receber, fornecedores, empréstimos e aplicações financeiras mantidas pela Companhia, todos a
custo amortizado. Todos estão registrados pelos seus valores nominais acrescidos,
quando aplicável, de encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação das
despesas e receitas é reconhecida ao resultado. c) Análise de sensibilidade:
De acordo com o CPC 40, a Companhia e suas controladas realizam análise de
sensibilidade dos principais riscos aos quais os instrumentos financeiros estão
expostos, como segue:
ExpoCenário I
sição
Provável Cenário II Cenário III
Remoto
Descrição
2020
Risco Impacto
(**) Possível
Consolidado
Aplicações
Baixa do
Financeiras
91.579
CDI* Resultado
(2.317)
(2.896)
(3.475)
(*) As aplicações financeiras estão concentradas em fundos de investimento e
CDB’s. Os fundos são classificados como renda fixa e referenciados DI, os quais
investem preponderantemente em ativos pós-fixados ao CDI e apresentam liquidez
diária para resgate. Outra pequena parcela corresponde a CDB’s com liquidez diária,
que também são indexados a taxa CDI. (**) Considera o CDI de 31/01/2021, 2,53%
ao ano, cotação das estimativas apresentadas pela recente pesquisa do Bacen.
Risco de juros: Embora a Companhia e suas controladas não mantenham exposições a dívidas financeiras com juros pós fixados e/ou a instrumentos de hedge/
derivativos no mercado, a Administração entende que existe uma exposição ao
risco de taxa de juros, principalmente pelo fato de que grande parte das compras
de veículos ocorre na forma de financiamentos por parte dos clientes. Se taxas de
juros ficam mais altas, o custo do financiamento encarece e, consequentemente,
a demanda por aquisições de novos veículos tende a ser menor. A Companhia
não possui risco de juros passivos, tendo em vista que os juros são pré-fixados.
Risco de câmbio: Embora a Companhia não possui instrumentos financeiros com
exposição a moedas internacionais, eventuais alterações no câmbio podem afetar as
condições no mercado que elas atuam, principalmente no que tange a formação dos
custos de produtos para venda, podendo, assim, influenciar no desempenho operacional e financeiro. 34. Cobertura de Seguros: A WLM e empresas controladas
possuem seguros com coberturas básicas e adicionais para veículos, instalações,
equipamentos, produtos e responsabilidade civil, cuja importância segurada em
31/12/2020 totaliza, aproximadamente, R$ 204.259 (R$ 157.346 - 2019).
Consolidado
Valor
Ramo
Tipo de cobertura
segurado
Compreensivo
Incêndio, queda de raio e explosão; danos
empresarial
elétricos - riscos comerciais; responsabili(Multirriscos)
dade civil operações; responsabilidade civil
empregador; roubo ou furto qualificado de
bens; roubo ou furto de valores em trânsito;
roubo ou furto de valores no interior do estabelecimento; vendaval até fumaça; danos
morais decorrentes de Responsabilidade Civil
empregador; danos morais decorrentes de
Responsabilidade Civil operações.
R$ 67.800
RC Administradores Atos de gestão dos administradores e danos
e Diretores (D&O)
ambientais
R$ 50.000
Garantia judicial
Débitos de execução fiscal, ações cautelares,
mandado de segurança, ações ordinários
e etc.
R$ 32.320

Ramo
Contrato de
fornecimento
com prestação de
serviços

Máquinas e
benfeitorias
agrícolas

Automóvel/RCF/
APP

Tipo de cobertura
Ações de correção para o atendimento das
finalidades de uso, funcionamento e/ou operação dos caminhões 6x4 com capacidade
entre 30 e 35 toneladas de carga líquida
transportada, para transporte de minério, implementados com caçambas tipo meia-cana
com capacidade volumétrica de até 18m3 e
dos caminhões 8x4 com capacidade entre 40
e 45 toneladas de carga líquida transportada,
para transporte de minério, implementados
com caçambas tipo meia-cana com capacidade volumétrica de até 22m.
Roubo, furto qualificado total, eventos da natureza tais como enchente, vendaval, granizo,
terremoto, inundação, alagamento, operação
em proximidade a água, translado entre os
locais de guarda e operação quando transportados por meio de transporte adequado e
próprio do segurado.
Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade
civil facultativa e acidentes pessoais de
passageiros.

Consolidado
Valor
segurado

R$ 4.086

R$ 3.464

R$ 47.189
R$ 204.859
35. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa: Em 2020 e 2019, as movimentações patrimoniais que não afetaram os fluxos de caixa consolidado da
Companhia, são como seguem:
Consolidado
Descrição
2020 2019
Transferência de imóvel para o Ativo não circulante disponível
para venda
1.734
–
Aumento de capital social em controladas por mútuo
– 2.895
Reconhecimento do valor a pagar a parceira outorgada
decorrente de contrato de parceria
1.106
–
Total
2.840 2.895
36. Eventos Subsequentes: Em 01/01/2021 a controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda foi incorporada pela controlada Itapura Agropecuária Ltda
tendo por base as seguintes justificativas para a operação: I - Ambas as Sociedades
são controladas pela mesma sócia majoritária (a controladora WLM Participações
e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.) que detém 99,99% de participação em
cada Sociedade; II - A Sociedade incorporadora tem a pretensão de maximizar as
suas atividades de pecuária que é a principal atividade da Sociedade incorporada.
Além disso, ambas as sociedades possuem objeto social semelhante; III - Os administradores de ambas as Sociedades entendem que a incorporação trará benefícios
de sinergia, tais como: melhor aproveitamento da estrutura administrativa, redução
de participações societárias da sócia majoritária; e IV - A operação de incorporação
é de baixo custo pois será processada sem aumento do capital social da Sociedade
incorporadora. Em reunião do Conselho de Administração de 19/03/2021, foi aprovado o aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, de R$ 177.375
para R$ 238.836, mediante a capitalização de reserva de investimentos no valor de
R$ 61.461, sem emissão de novas ações, com fundamento no artigo 168 (caput)
c/c art. 169, § 1º, ambos da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) c/c o
art. 5º, § 6º, do Estatuto Social da Companhia.

EUGENIO RICARDO ARAUJO COSTA - Diretor-Presidente.
ALVARO VÉRAS DO CARMO - Diretor de Relações com Investidores.
LEANDRO CARDOSO MASSA - Diretor
NARGILLA NAIRA RODRIGUES DA COSTA - Contadora - CRC/RJ 111.602/O-0
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CON- somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administração
SOLIDADAS: Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veí- e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela
culos S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da WLM Participações e elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas
Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras incomo as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as dividuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando
demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da WLM Participações e Comércio de Máquinas na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas cone Veículos S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus res- troladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
pectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonsIFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu- trações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e as suas controladas, de acordo segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecticom essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento pro- parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
fissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude
sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
sobre esse assunto. Reconhecimento da receita do segmento automotivo: Conforme descrito na nota explicativa nº 26 às auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultandemonstrações financeiras individuais e consolidadas, a receita do segmento automotivo da Companhia decorre substan- te de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
cialmente da venda de veículos e serviços prestados no setor automotivo, com abrangência nacional. Esse assunto foi conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos releconsiderado como significativo para a nossa auditoria em função do volume e da especificidade das transações, dos vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetiprocessos que suportam o montante de seu reconhecimento e dos respectivos controles internos do segmento. Nossos vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a
procedimentos de auditoria sobre o reconhecimento de receita incluíram, dentre outros: (a) avaliação do desenho e da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
implementação das atividades de controles internos da Companhia relacionados aos processos da Administração para pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operamensurar e registrar o montante da receita; (b) realização de procedimentos de revisão analítica, levando em consideração cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
os impactos de redução da receita em função da pandemia COVID-19; (c) testes das transações de venda, por amostragem, que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas
considerando suas especificidades e registro contábil; (d) confirmação do registro das receitas na competência contábil controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para
de 100% da população no último mês do exercício; (e) realização de testes de recebimento subsequente de faturas, por as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa
amostragem; e (f) avaliação se as divulgações efetuadas pela Administração estão apropriadas. Como base nos procedi- opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
mentos de auditoria descritos anteriormente, identificamos deficiências de controles que resultaram em ajustes imateriais até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não
que foram comunicadas à Administração, porém concluímos que o processamento, o registro e o reconhecimento da re- mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonsceita realizados pela Companhia, assim como as respectivas divulgações, estão adequados no contexto das demonstrações trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos
Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
(“DVA”) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34, foram submetidas pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamoa procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para -nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demais demonstrações e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumdefinidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações primos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os
do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela govertomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consoli- nança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
dadas e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre- do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da coo Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as municação para o interesse público. Rio de Janeiro, 19 de março de 2021
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes
Antônio Carlos Brandão de Sousa
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
Contador - CRC nº 1 RJ 065976/O-4
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA: Para os fins do disposto no § 1º, incisos V
e VI, do artigo 25, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os
Diretores da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.
abaixo assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, após
exame das Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, bem como do relatório de revisão dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes, declaram que: (i) reviram, discutiram e aprovam as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2020, e, (ii) reviram, discutiram e concordam com as
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 19 de março de 2021, sobre
as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 19 de março de 2021.
Eugenio Ricardo Araujo Costa - Diretor-Presidente. Alvaro Véras do Carmo
- Diretor de Relações com Investidores. Leandro Cardoso Massa - Diretor.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da WLM Participações e Comércio de Máquinas e
Veículos S.A. abaixo assinados, presentes em sua maioria, ausente justificadamente o Conselheiro Nelson Higino da Silva, no exercício de suas atribuições
e responsabilidades legais, conforme previsto no artigo 142, V, da Lei das Sociedades por Ações, em reunião realizada nesta data, analisaram e opinaram
favoravelmente pela aprovação das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas da Companhia, que compreendem o relatório da administração,
balanço patrimonial do exercício social findo 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, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 19 de março de 2021, julgando-os
em condições de sua aprovação por parte dos Senhores Acionistas. Rio de Janeiro, 19 de março de 2021. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite
Jayanetti - Conselheiro Presidente. Felipe Lemos De Moraes - Conselheiro Vice-Presidente. Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga - Conselheiro. Celso
Hiroo Ienaga - Conselheiro. Fernando Magalhães Portella - Conselheiro.
PARECER DO CONSELHO FISCAL: A maioria dos membros do Conselho Fiscal da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., Dr. Vitor
Rogério da Costa (Efetivo) e Dr. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira (Efetivo), no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no artigo
163 da Lei das Sociedades por Ações, em reunião do Conselho Fiscal desta data, analisaram e opinaram favoravelmente pela aprovação das (i) Demonstrações
Financeiras tomadas em seu conjunto, com respectivas Notas Explicativas, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes - Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 19 de março de 2021, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e (ii) da proposta
da Administração de destinação do lucro líquido ajustado de exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, e de distribuição de dividendos. Rio de Janeiro, 19
de março de 2021. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira - Conselheiro Fiscal Efetivo. Vitor Rogério da Costa - Conselheiro Fiscal Efetivo.

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
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Relatório da Administração 2020: Srs. Acionistas, Apresentamos a seguir relatório das principais atividades no exercício de 2020, em conjunto com as Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, acrescidas da Demonstração do Fluxo de Caixa, as quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A. para a sociedade, parceiros, investidores e consumidores. A Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., S.A. de capital fechado,
foi constituída em 29/12/11 após seus acionistas terem arrematado o Lote H no Leilão 06/11 da ANEEL, ocorrido em 16/12/11. O ano de 2011 foi o de constituição e 2012 o de estruturação. A partir de 2013 foi realizada a implantação do projeto, sendo concluída em
2015. Também em 2015 foi concluída a implantação do reforço autorizado pela ANEEL em 2013 (ReA 4289/13). Ao longo do ano de 2016, com a conexão da Distribuidora CELG-D às subestações Luziânia e Niquelândia, a Sociedade concluiu a fase de implantação
do Empreendimento, tendo o ONS emitido os Termos de Liberação Definitivos para ambos projetos (Leilão 06/11 lote H e ReA 4289/13). Também foram finalizados todos os contratos com fornecedores relativos a esses projetos de implantação. Em 2016 foi quitada
a dívida de curto prazo contraída junto ao Bank of China Brasil S.A. com recursos parcialmente decorrentes da operação, completados com aporte dos acionistas. Em 2017 o resultado da Cia. foi afetado pelos efeitos da revisão tarifária periódica, ocorrida no ciclo
2017/18, conforme Nota Técnica nº 171/17-SGT/ANEEL e Resolução Homologatória nº 2.258/17, de 20/06/17, sendo identificada uma redução de 6,9% da RAP. Em 2018 o pleito de prorrogação do contrato de concessão da LNT foi deferido pela ANEEL. Dessa
forma, o Contrato de Concessão nº 010/12 foi prorrogado por 115 dias ao período original, diante da ausência de culpabilidade pelos atrasos ocorridos no cronograma do empreendimento. Também foi autorizado pela Caixa Econômica, a distribuição de dividendos
acima de 25% do lucro líquido dos exercícios anteriores. Em 2018 a LNT, de acordo com o mercado e sugestão dos auditores, adotou o procedimento de reconhecer o investimento de acordo com as premissas do pronunciamento 47 do CPC (IFRS 15), esta mudança gerou a alteração do Ativo financeiro para Ativo de contratos com redução do valor contábil, que foi reconhecida no Patrimônio Líquido de 2018. Em 2019 foi realizada uma auditoria dos contratos de Operação e Manutenção, e constatado que os contratados
estão realizando todos os procedimentos de forma correta a atender os requisitos exigidos pela ANEEL. Em 2019 a LNT concluiu seu primeiro projeto de P&D, desenvolvido em parceria com outras 3 SPE’s do Grupo State Grid, sua acionista majoritária. Este projeto
encontra-se devidamente auditado e foi submetido à aprovação da ANEEL. No exercício de 2020 a Cia. adotou os procedimentos previstos no Oficio Circular da CVM/12/2020. O Oficio teve como objetivo equalizar as demonstrações financeiras de todo o mercado
de acordo com os segmentos impactados pela adoção do CPC 47 em 2018. E, desta forma, indicou premissas a serem adotadas para que fossem feitos os recálculos dos rendimentos e receitas de construção e Operação e manutenção, com base na Taxa Interna
de Retorno projetada na ocasião do leilão, e as variações em função dos valores realizados passaram a ser reconhecidos anualmente e não mais deferidos ao longo de todo o prazo do contrato, como ocorria anteriormente. A adoção das premissas no Oficio da
CVM que implicou no recálculo do principal ativo da Cia., o Ativo de Contrato, ocasionou a necessidade de ajustes nas demonstrações financeiras do exercício de 2020. Considerando a relevância dos valores ajustados, os valores foram registrados ao longo do
exercício. Em regra geral, as premissas adotadas conforme o Oficio, vieram a recompor o saldo do Ativo de Contrato que foi severamente reduzido em 2018 quando da adoção do CPC 47. Este fato ocorreu devido a falta de domínio à época, por parte do mercado
em geral, e a adoção das melhores premissas que se apresentavam. Na ocasião os rendimentos foram ajustados de acordo com a taxa da NTN-B do Governo, e atualmente se concluiu que o Ativo de contrato deveria gerar renda considerando a TIR projetada na
ocasião do leilão e ajustadas anualmente em função de variações expressivas. Esta nova forma de registro do Ativo de contrato gerou o ajuste que recompôs o saldo do Ativo de contrato e consequentemente os resultados acumulados da Cia. Todos os ajustes estão
refletidos nas Demonstrações financeiras e foram objeto de auditoria por auditor independente com registro na CVM. Desde a sua constituição a LNT se mantém saudável financeiramente, obtendo o lucro previsto em leilão e distribuindo dividendos aos acionistas
desde o ano de 2016. E dentre as suas vantagens, a LNT não possui passivos judiciais de nenhuma natureza e vem cumprindo o seu compromisso com o meio ambiente na totalidade, atendendo 100% das condicionantes de suas licenças de operação. Agradecimentos: Registramos nossos agradecimentos aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal pelo apoio prestado no debate e encaminhamento das questões de maior interesse da sociedade. Nossos especiais reconhecimentos à dedicação e empenho
do quadro funcional. Também queremos deixar consignados nossos agradecimentos aos colaboradores, prestadores de serviços, seguradoras, usuários, entidades financeiras, demais agentes do Setor Elétrico e a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram
para o êxito das atividades da Empresa e para o cumprimento da nossa missão como Concessionária de Serviços Públicos. Rio de Janeiro, 24/02/2021. Jorge Raul Bauer - Diretor Presidente e Técnico; João Cursino Neto - Diretor Administrativo e Financeiro.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Notas
2020
2019
dos Períodos Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Notas
2020
2019
(Em MR$)
Ativo
105.332 106.003 Receita Operacional Líquida
13
16.845
18.029 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Circulante
22.129
17.859 Operação e manutenção O&M
(2.024)
(1.943) Lucro antes do IR e da contribuição social
13.333 13.650
Caixa e equivalentes de caixa
6
6.139
6.281 Outros gastos operacionais
(33)
109 Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Contas a receber
7
2.088
1.771 Lucro Bruto
14.788
16.195 Rendimentos sobre ativo de contrato
(25.258) (14.864)
Impostos a recuperar
8
442
516 Despesas Operacionais
Depreciação
1
Ativo de contrato
9
13.198
8.923 Pessoal
(585)
(625) Juros sobre empréstimos
805 1.740
Outros ativos circulantes
262
368 Materiais
(31)
(2) Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais
Não Circulante
83.203
88.144 Serviços de terceiros
(273)
(346) Adiantamentos
42
(45)
Ativo de contrato
9
83.173
88.144 Tributos
(10)
(10) Serviços de P&D
59
(78)
Imobilizado líquido
30
- Arrendamentos e aluguéis
(79)
(73) Impostos a recuperar
(36)
232
Passivo e Patrimônio Líquido
105.332 106.003 Seguros
(81)
(85) Contas a receber
(317)
(82)
Circulante
7.467
7.294 Depreciação
(1) Despesas pagas antecipadamente
5
8
Fornecedores
103
20 Outros
232
(116) Ativo de contrato
25.955 12.082
Empréstimos
10
3.445
3.447 Total
(827)
(1.258) Fornecedores
83
20
Salários e encargos
65
44 Lucro antes das receitas e despesas
Impostos e contribuições sociais
48
(321)
13.961
14.937
Impostos e contribuições sociais
442
374 financeiras
Encargos setoriais
(31)
75
Encargos setoriais
372
402 Resultado Financeiro
14
(628)
(1.287) Salários e encargos
21
(116)
Dividendos a pagar
12.e
3.038
3.005 Lucro antes do IR e da Contribuição Social
13.333
13.650 Dividendos pagos
(10.005) (9.530)
Outros passivos circulantes
2
2 IR Corrente
(442)
(370) Outros
2
Não Circulante
21.017
24.615 Contribuição social Corrente
(235)
(202) IR e contribuição social pagos
(547)
(232)
Empréstimos
10
19.313
22.775 IR diferido
98
(271)
4.157 2.542
IR e contribuição social diferidos
11
1.704
1.840 Contribuição social diferida
38
(153) Juros pagos sobre empréstimos
(827) (1.760)
Patrimônio Líquido
76.848
74.094 Total
(541)
(996) Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais
3.330
782
Capital social
12.a
33.305
33.305 Lucro Líquido do Exercício
12.792
12.654 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Reserva Legal
12.b
3.154
2.514
Baixa/Acréscimo de imobilizado
(30)
Demonstrações do Resultado Abrangente
Reserva de retenção de lucros
12.c
40.389
38.275
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(30)
dos Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/ 2020 (Em MR$)
2020
2019 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(3.442) (3.442)
1. Contexto operacional. A Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A. (“Cia.” ou Lucro líquido do exercício
12.792
12.654 Pagamento de empréstimos
“LNT”), sociedade privada, de capital fechado, foi constituída em 29/03/11 e está Outros resultados abrangentes
- Caixa líquido aplicado pelas atividades de financiamentos (3.442) (3.442)
(142) (2.660)
estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 – 11 andar – Sala 1101 Parte, Centro, Total dos resultados abrangentes do exercício
12.792
12.654 Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício
6.281 8.941
na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. A Cia. é uma Sociedade
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Final do exercício
6.139 6.281
de Propósito Específico - SPE e tem por objeto social a exploração de concessões
Lucros
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
(142) (2.660)
de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantaCapital
Retenção acumução, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços
Demonstração
do
Valor
Adicionado
dos
Exercícios
Findos
em
31/12/2020
e 2019
Social Legal de lucros lados Total
complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é Saldos em 31/12/18
(Em MR$)
2020
2019
33.305 1.881
36.259
- 71.445
regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Lucro do exercício
18.193 19.302
- 12.654 12.654 Receita
Ministério de Minas e Energia (MME). · Da concessão. A Cia. foi constituída a Distribuição de dividendos de
Insumos Adquiridos de Terceiros
partir do Consórcio Luziânia-Niquelândia que foi o vencedor do Lote H do Leilão de exercícios anteriores
(273)
(346)
(7.000)
(7.000) Serviços
Transmissão nº 06/11, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANE- Reserva legal
(2.024) (1.943)
- 633
(633)
- Operacao e manutencao - O&M
EL) em 16/03/11. Lote H está composto pelas seguintes instalações no Estado de Dividendos mínimos obrigatórios
(33)
- (3.005) (3.005) Outros custos
Goiás: a) - SE 231/69 kV Niquelândia, (3+1) x 10 Mva; e b) - SE 500/138 kV Luziâ- Retenção de lucros
15.863 17.013
9.016 (9.016)
- Valor Adicionado Bruto
nia, (3+1) x 75 Mva. INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas pela Subes- Saldos em 31/12/2019
33.305 2.514
38.275
- 74.094 Valor Adicionado Recebido em Transferência
tação Niquelândia, com transformação 231/69 kV – (3+1) x 10 Mva, e pela Subes- Dividendos adicionais propostos
Receitas financeiras
194
511
tação Luziânia, com transformação 500/138 kV – (3+1) x 75 Mva, respectivas cone- de exercícios anteriores
16.057 17.524
(7.000)
- (7.000) Valor Adicionado Total a Distribuir
xões de unidades transformadoras, entrada de linha, interligação de barras, barra- Lucro do exercício
- 12.792 12.792 Distribuição do Valor Adicionado
mentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de Reserva legal
585
625
- 640
(640)
- Pessoal
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administra- Dividendos mínimos obrigatórios
542
576
- (3.038) (3.038) Remuneracao direta
ção e apoio. A Cia. foi autorizada a iniciar a operação da SE Luziânia em 09/06/14,
31
30
Retenção de lucros
9.114 (9.114)
- Beneficios
tendo os equipamentos sido, efetivamente, energizados em 19/07/14, após o fim do Saldos em 31/12/2020
12
19
33.305 3.154
40.389
- 76.848 FGTS
período restritivo estabelecido pelo ONS, em função da Copa do Mundo de Futebol.
Tributos
1.214 1.615
Já a SE Niquelândia, teve sua entrada em operação no dia 12/08/15. Através da Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Cia. são: fornecedores, em- Federais
1.204 1.605
Resolução Autorizativa nº 4.289, em vigor a partir de 28.08.2013, a concessão foi préstimos e demais contas a pagar. Após reconhecimento inicial, os passivos finan- Municipais
10
10
acrescida das seguintes instalações no Estado de Goiás: Instalações de transmis- ceiros são mensurados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de Remuneracao de capital de terceiros
1.466 2.630
são, na subestação Luziânia, compostas de: uma segunda transformação 500/138 juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, quando aplicáveis, são Arrendamentos e aluguéis
79
73
kV – 3 x 75 Mva, respectivas conexões de unidades transformadoras, entrada de reconhecidos no resultado, quando incorridos. O saldo de empréstimos é classifi- Juros
807 1.742
linha, interligação de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instala- cado como passivo financeiro não mensurado ao valor justo e reconhecidos pelo Seguros
81
85
ções necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, contro- seu custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos. O saldo de fornecedo- Outros
499
730
le, telecomunicação, administração e apoio. A instalação adicional teve sua entra- res de bens e serviços necessários às operações da Cia., cujos valores são reco- Remuneracao de capital próprio: Lucro líquido do
12.792 12.654
da em operação no dia 09/11/15. 2. De acordo com o Contrato de Concessão Nº nhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en- exercício
010/12, assinado em 10/05/12, o prazo do serviço público de transmissão da Cia. é cargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data dos balanços. Total
16.057 17.524
de trinta anos, a contar da data da assinatura. 2. Base de preparação. As demons- Estes saldos também são classificados como passivo financeiro reconhecido pelo
Cia.
para
cobrir
eventuais
perdas
na
realização
das
contas
a
receber.
5.6 Depretrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com custo amortizado. c) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros. Um
o CPC 26 (R1), e normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, quan- ativo financeiro é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo ciação. A depreciação é calculada com base nas vidas úteis dos ativos imobilizado estas não conflitam com as do CPC. A emissão das demonstrações financeiras expirarem e/ou quando a Cia. transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa dos, e são feitos testes periódicos de recuperação dos ativos. 5.7. Outros ativos e
foi autorizada pela Diretoria em 08/02/2021. Após a sua emissão, somente os acio- do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa rece- passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benenistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Todas as informações bidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; fícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor purelevantes próprias das demonstrações financeiras e, somente elas, estão sendo e a) a Cia. transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou b) a der ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando
evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua ges- Cia. não transferiu, nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios rela- a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
tão. 2.1. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações fi- tivos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Um passivo financeiro é bai- passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.
nanceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Cia. Todos os xado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos subs- envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua reoutra forma. 2.2. Uso de estimativas e julgamentos. Na preparação destas de- tancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativa- alização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, itens com
monstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e pre- mente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo liquidação superior são demonstrados como não circulantes. 5.8. IR e Contribuimissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspon- ção Social sobre o Lucro (CSLL). A Cia. optou pela tributação do lucro presumido,
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas dentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. d) Ativos e cuja base de cálculo do IR e da contribuição social é calculada por meio da aplicaestimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revi- passivos financeiros derivativos. A Cia. não mantém ativos ou passivos financei- ção do percentual de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, sobre os
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 2.3. Ativo de contrato ros derivativos e não identificou contratos com características de derivativos embu- ganhos de capital e demais receitas. 5.9. Ajuste a valor presente de ativos e
e remuneração do ativo de contrato. a) Ativo de contrato. Conforme previsto no tidos separáveis. 2.7 Impostos, contribuições e tributos. Existem incertezas re- passivos. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos
contrato de concessão, o concessionário atua como prestador de serviço. O con- lacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos
cessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de LP e da comple- respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, desimplementação de infraestrutura) usada para prestar um serviço público além de xidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados re- pesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com o intuioperar e manter essa infraestrutura durante o prazo de concessão. O contrato de ais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam to de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercícios.
concessão não transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraes- exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrados. A Cia. cons- Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas fitrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens titui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências nanceiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em
para realização dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao Poder Conce- de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que relação aos fluxos de caixa contratuais. 5.10. Demonstrações dos fluxos de caidente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de atua. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiên- xa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acoroperar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder cia de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos do com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de
Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. O ativo de contra- tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas dife- Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 5.11. Demonstrações
to se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir renças de interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, de- dos valores adicionados. A demonstração dos valores adicionados foi preparada
e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao pendendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Cia. 3. Mudanças e está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 (R2) - Delongo do tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está condiciona- nas principais políticas contábeis. 3.1. Novas normas, alterações e interpre- monstração do Valor Adicionado, emitido pelo Comitê de Comitê de Pronunciado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensal- tações ainda não vigentes. As normas e interpretações novas e alteradas emiti- mentos Contábeis. 5.12. Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e fimente, à medida que a Cia. opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de das, mas não ainda em vigor até a data de emissão destas demonstrações finan- nanciamentos obtidos são reconhecidos pelo valor justo no recebimento dos recurcontrato equivalente à contraprestação daquele pela satisfação da obrigação de ceiras, estão descritas a seguir. A Cia. pretende adotá-las, se cabível, quando en- sos, líquido dos custos da transação e passam a ser mensurados pelo custo amordesempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada além da passa- trarem em vigor. Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8 - Definição de Omissão tizado, sendo acrescido de encargos, juros e variações monetárias e/ou cambiais
gem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os bene- Material. Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 - Accoun- nos termos contratuais, incorridos até a data do balanço (vide Nota 10).
2020
2019
fícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de contrato das ting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações 6. Caixa e equivalentes de caixa
775
60
concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor presente refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar Bancos conta movimento
563
1.370
dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da a definição “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas as nor- Aplicação financeira - BB CDB
3.848
2.133
concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisa- mas e esclarecer certos aspectos da definição declara que: “a informação é mate- Aplicação financeira - CDB C.E.F.
728
2.335
das na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir rial se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, Aplicação financeira - Fundo de Investimento C.E.F.
225
383
da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de propósito Rendas a receber
6.139
6.281
recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Esses geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem informa- Total
recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e ções financeiras sobre relatório específico da entidade.” Não é esperado que essas As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em
eventuais investimentos não amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito de in- alterações tenham impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de
denização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. A implementa- Cia. 4. Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas mudança de valor. Em 31 de dezembro, as aplicações financeiras referentes ao
ção da infraestrutura, atividade executada durante a fase de obra, tem o direito a com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não deri- Certificado de Depósito Bancário – CDB – da Caixa Econômica Federal, foram
contraprestação vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações vativos que estão pelo valor justo. 5. Principais políticas contábeis. As principais remuneradas às taxas de 94% a 98,50% da variação do Certificado de Depósito
de desempenho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo práticas contábeis adotadas pela Cia. para a apresentação de suas demonstrações Interbancário – CDI. Já a aplicação financeira referente ao BB Compromissada
o reconhecimento da receita e dos custos das obras relacionadas à formação des- financeiras em 31/12/2020 foram aplicadas de forma consistente com aquelas di- e ao BB CDB, foram remuneradas à taxa de 94% da variação do Certificado de
se ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de vulgadas nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em Depósito Interbancário – CDI, enquanto que o Fundo de Investimento da Caixa
implementação da infraestrutura efetuados nos ativos de concessão é registrada 31/12/2019. Não houve mudança de qualquer natureza em relação a tais políticas Econômica Federal está remunerado à taxa de 1,68% a.a. 7. Contas a receber. A
na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de contrato, por ter e métodos de cálculo de estimativas. 5.1. Apuração do resultado. As receitas e composição do saldo de contas a receber apresenta o seguinte perfil:
2020
2019
direito à contraprestação ainda condicionado à satisfação de outra obrigação de despesas são reconhecidas pelo regime contábil de competência. A receita de
253
212
desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remu- venda de energia é reconhecida no resultado quando todos os riscos significativos Contrato de conexão Celg - SE Luziânia
199
166
neração dos ativos de concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de e benefícios inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. A receita Contrato de conexão Celg - SE Niquelândia
1.636
1.393
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade pela prestação de serviços é reconhecida no resultado tendo como base a etapa de Disponibilidade da rede elétrica - AVC
2.088
1.771
Social (COFINS), registrados na conta “Impostos diferidos” no passivo não circu- execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, de acordo com a Total
lante. b) Remuneração do ativo de contrato. A taxa aplicada ao ativo de contrato porcentagem do total de serviços a serem realizados, na medida em que todos os 8. Impostos a recuperar. Em 31/12/2020 e 2019, o total do grupo de tributos
é uma taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Cia. para a remune- custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente. Uma compensáveis está composto conforme a seguir:
ração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 5.2.
2019 Adições Compens. Transfer. 2020
os riscos e prêmios específicos do negócio. A Cia. utiliza os seus resultados histó- Receita operacional. A receita é reconhecida na extensão em que for provável que Saldo Negativo 2015
183
4
- 187
ricos como base para determinação de suas estimativas, levando em consideração benefícios econômicos serão gerados para a Cia. e quando possa ser mensurada Saldo Negativo 2016
246
5
- 251
o tipo de concessão, a região de operação e as especificidades de cada leilão. O de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no valor justo da con- Saldo Negativo 2017
29
1
(30)
saldo do ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela traprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e encargos sobre ven- Saldo Negativo 2018
4
0
4
TRAF - Taxa de Remuneração do Ativo de contrato referente ao Contrato de Con- das. 5.3. Caixa e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos Saldo Negativo 2019
55
(55)
cessão. São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Cia. na deter- com a finalidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo e, não, para
a) 462
65
(85)
- 442
minação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a infraestrutura e a inde- investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como IRRF sobre aplicações financeiras b)
54
58
(58)
(54)
nização que se espera receber do Poder Concedente no fim da concessão. O valor equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhe- IR
c)
15
(15)
indenizável é considerado pela Cia. como o valor residual contábil no término da cido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, CSLL
c)
6
(6)
concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Cia. tem um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente Pis
c)
4
(4)
direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada para refletir quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a con- Cofins
c)
19
(19)
os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resul- tar da data da contratação. 5.4. Contas a receber. Destinam-se à contabilização
54
102
(102)
(54)
tado. 2.4 Receita de operação e manutenção. As receitas oriundas dos serviços dos critérios referentes ao suprimento de energia elétrica faturado ao revendedor, TOTAL
516
167
(187)
(54) 442
de Operação e Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos valores atri- do ajuste do fator de potência, bem como de outros créditos assemelhados. Inclui a a) O saldo negativo é uma nomenclatura que a Receita Federal utiliza para identificar
buídos pela Administração estimados para fazer face aos custos de O&M e reco- contabilização, entre outros, dos créditos provenientes da aplicação do acréscimo os impostos retidos dos exercícios anteriores. Estes saldos compõem todos os imposnhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da concessão. 2.5 moratório, e engloba os valores a receber referentes ao serviço de transmissão de tos retidos na fonte sobre os faturamentos de órgãos públicos e aplicações financeiras,
Avaliação de instrumentos financeiros. A Cia. faz uso de técnicas de avaliação energia, registrados pelo regime de competência. O faturamento dos valores a re- e serão compensados nas próximas apurações. b) Refere-se ao imposto retido sobre
que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado ceber foi efetuado conforme determinações do Operador Nacional do Sistema Elé- os resgates de aplicações financeiras; c) Referem-se aos impostos retidos sobre fapara estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota trico - ONS, por meio dos avisos de créditos (AVCs) mensais. Foi constituída provi- turamento; 9. Ativos de contrato. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos
explicativa nº 15 oferece informações detalhadas sobre as principais premissas são em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder Concedente utilizadas pela Cia. na determinação do valor justo de seus instrumentos financei- recuperação é considerada duvidosa, com base na avaliação individual de cada Outorgante) e a Cia. (Operadora) regulamentam a exploração dos serviços públicos
ros, bem como análise de sensibilidade dessas premissas. 2.6 Instrumentos fi- cliente com parcelas em atraso. O faturamento apurado com base no Contrato de de transmissão de energia elétrica pela Cia., onde: ► O contrato estabelece quais os
nanceiros. Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data Conexão ao Sistema de Transmissão (CCT), associada à distribuidora CELG Dis- serviços que o operador deve prestar; ► O contrato estabelece padrões de desempeem que a Cia. se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financei- tribuição S.A., foi celebrado em 20/02/14, com vigência a partir da data da disponi- nho para prestação de serviço público, com relação à manutenção e disponibilidade
ros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acresci- bilização para entrada em operação das referidas instalações (19/07/14), até a ex- da rede. ► Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser redo dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou tinção da concessão de uma das partes, cuja responsabilidade pela coordenação, vertidos ao poder concedente mediante pagamento de uma indenização; ► O preço
emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria supervisão e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica no é regulado através de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela remuneao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no sistema interligado nacional, é a ONS. 5.5 Perdas Estimadas em Créditos de Li- ração anual permitida (RAP), parcela garantida pelo poder concedente para remuneresultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balan- quidação Duvidosa - PECLD. A perda estimada em créditos de liquidação duvido- rar o operador. A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recuperada
ço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos sa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que os clientes não se- através de dois fluxos de caixa, a saber: a) parte através de valores a receber garane passivos financeiros. a) Ativos financeiros não derivativos. Os principais ativos rão capazes de liquidar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais tidos pelo poder concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante o
financeiros reconhecidos pela Cia. são: caixa e equivalentes de caixa, ativo finan- das contas a receber. A PECLD será constituída com base em análise dos riscos de prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador
ceiro indenizável, e contas a receber. b) Passivos financeiros não derivativos. realização e reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração da Nacional do Setor Elétrico - ONS, conforme contrato, e recebidos dos participantes do
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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 31 anos, cujos critérios de pagamento ainda serão definidos pelo poder concedente. A atualização monetária do ativo contratual é reconhecida pela taxa implícita estabelecida no início de cada
projeto e que é obtida após a alocação das margens de construção e de operação. A
taxa implícita que remunera o ativo de contrato varia entre 13,30%a.a. e 15,50%a.a..
Ativo de contrato
2020
2019
Serviços de construção
165.513 137.458
Amortização
(69.142) (40.391)
Total líquido
96.371
97.067
Segregação entre Curto e LP
2020
2019
Circulante
13.198
8.923
Não circulante
83.173
88.144
Total
96.371
97.067
10. Empréstimos. Empréstimo Caixa Econômica Federal. Em 31/03/13, a empresa celebrou o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor de R$32.590 (Trinta e dois milhões e quinhentos e noventa mil reais), conforme
aprovado em 10/03/13. Os recursos destinados a este investimento foram postos à
disposição da SPE, sob a forma de dois subcréditos: a) Subcrédito FINISA/Infraestrutura – no valor de R$17.090, destinado a investimento em obras e serviços com
recursos oriundos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
– FINISA. A taxa de juros é de 118% do CDI ao ano, sobre o valor principal da dívida
e possui período de carência de amortização do principal até o mês/03/16. b) Subcrédito FINISA/Equipamentos – no valor de R$15.500, destinado a investimento em máquinas e equipamentos oriundos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento – FINISA. A taxa de juros é de 3,5% ao ano, apurados sobre o saldo
devedor, e seu período de carência se estendeu até o mês/03/14. Como garantia do
financiamento, a Cia. assinou o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,
cedendo os direitos relacionados ao contrato de Concessão. Em 31/12/2020, o saldo
atualizado da dívida é de R$ 22.758 (R$ 26.222, em 31/12/2019).
Mutação dos Empréstimos
Juros AmorAmorApro- tização tização do
2019 priados de Juros Empréstimo 2020
CEF Subcrédito Infraestrutura 20.212
630
(649)
(1.442) 18.751
CEF Subcrédito Equipamentos 6.010
175
(178)
(2.000) 4.007
26.222
805
(827)
(3.442) 22.758
Juros AmortiAmorApro- zação de tização do
2018 priados
Juros Empréstimo 2019
CEF Subcrédito Infraestrutura 21.671
1.489 (1.506)
(1.442) 20.212
CEF Subcrédito
8.013
251
(254)
(2.000) 6.010
Equipamentos
29.684
1.740 (1.760)
(3.442) 26.222
Segregação entre Curto e Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Total
CEF Subcrédito Infraestrutura
1.442
17.310 18.752
CEF Subcrédito Equipamentos
2.003
2.003 4.006
3.445
19.313 22.758
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros e
obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas a seguir: a) Não ceder ou transferir os
direitos e obrigações decorrentes do Contrato, bem como não vender ou alienar os
bens financiados sem autorização expressa da Caixa Econômica Federal; b) Sem
prévia autorização da Caixa, não realizar distribuição de dividendos e/ ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere
25% do lucro líquido do exercício anterior; c) Não firmar contrato de mútuo com seus
acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas físicas ou jurídicas componentes
do Grupo Econômico a que pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, inclusive
AFAC, ressalvados os AFAC’s durante o período de implantação do Projeto, bem
como não efetuar redução de seu Capital social até a liquidação final das obrigações
do contrato, sem prévia e expressa anuência da Caixa; d) Apurar, anualmente e
durante todo o período de amortização deste Contrato, Índice de Cobertura do Serviço da Dívida, a ser apresentado anualmente com base em relatório próprio e nas
Demonstrações financeiras anuais da Beneficiária; e) Manter, permanentemente,
o capital social subscrito e integralizado na proporção mínima de 20% do total dos
investimentos realizados no Projeto; f) Manter, durante o período de amortização do
contrato, recursos na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o valor
da prestação mensal vincenda do serviço da dívida incluindo principal, juros e demais
despesas pagas; g) Manter o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) anual
em uma relação mínima de 1,20, na fase de amortização, calculado conforme metodologia constante no contrato. 11. IR e contribuição social diferidos. Os impostos
sobre a renda diferidos são reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de IR e contribuição social diferidos são calculados com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas apurações de impostos sobre a renda
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR diferido foi apurado sobre o lucro
tributável, ajustado pelas diferenças temporais pela alíquota de 15%, considerando
o adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses,
enquanto que a CSLL está constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, ajustado pelas diferenças temporais, reconhecidos pelo regime de competência. O IR e
contribuição social diferidos da Cia. é composto como segue:
Base de
IR Base de CSLL Descrição
cálculo - 8% 25% cálculo - 12%
9% Total
Saldo em 31/12/18
912
504 1.416
Base de cálculo - 2019
1.189
1.784
Adições
273
161 434
Amortização
(2)
(8) (10)
Saldo em 31/12/2019
- 1.183
657 1.840
Base de cálculo - 2020
(392)
(422)
Adições
489
303 792
Amortização
- (587)
(341) (928)
Saldo em 31/12/2020
- 1.085
619 1.704

12. Patrimônio líquido. a) Capital social. Em 31/12/2020, o capital social subscrito e integralizado da Cia. é de R$33.305, dividido em 33.305.000 ações ON subscritas e integralizadas, sem valor nominal, pela State Grid Brazil Holding S.A. e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, na proporção de 51% e 49%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da Cia. é como se segue:
State Grid Brazil Holding S.A.
R$ 16.986
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
R$ 16.319
R$ 33.305
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 S.A..
c) Dividendos. Em 31/12/2020, os dividendos mínimos obrigatórios foram constituídos conforme demonstrado abaixo:
Lucro líquido do exercício
12.792
Reserva legal
5%
(640)
Base de cálculo
12.152
Dividendos mínimos obrigatórios
25%
3.038
Em 29/05/2020, foi realizada a reunião do Conselho de Administração para a distribuição de 25% dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2019, e a distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líquido de exercícios anteriores, autorizado
pela Caixa Econômica Federal, através do Ofício Nº 3658/18/GIGOVRJ, de 27/12/18.
A Cia. distribuiu os dividendos da seguinte forma: • Dividendos mínimos obrigatórios
do exercício de 2019: R$3.005, em 29/05/2020, sendo R$ 0,0902 para cada ação;
• Distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líquido de exercícios anteriores: R$ 2.520 em 30/07/2020, sendo R$ 0,0757 para cada ação, respectivamente; •
Distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líquido de exercícios anteriores:
R$ 2.240 em outubro de 2020, sendo R$ 0,0673 para cada ação, respectivamente; •
Distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líquido de exercícios anteriores:
R$ 2.240 em dezembro de 2020, sendo R$ 0,0673 para cada ação, respectivamente;
e) Reserva de retenção de lucros. Foram constituídas reservas para atender as
necessidades de investimentos e manutenção do capital de giro da Cia. mediante a
destinação de até 100% do lucro líquido remanescente, após as determinações legais
e da absorção de prejuízos acumulados. Essa reserva é suportada por orçamento
de capital, a ser deliberado em Assembleia Geral de Acionista. Os administradores
da Cia. irão propor em Assembleia Geral a destinação das reservas em observância
ao Art. 199 da Lei 6.404/76. Com a destinação do lucro líquido apurado no exercício
de 2020, nos termos da Lei e Estatuto Social, o saldo das reservas de retenção de
lucros excedeu o saldo do capital social, motivo pelo qual, com base no Art. 199 da
Lei 6.404/76 será deliberada pelos acionistas na referida Assembleia sua destinação.
13. Receita operacional líquida
Receita Operacional Bruta
2020
2019
Receita de Operação e Manutenção
(9.862)
4.438
Receita de construção
2.797
Rendimentos sobre ativos de contrato
25.258
14.864
Deduções da receita operacional
Pis
(118)
(108)
Cofins
(545)
(501)
Encargos do consumidor
(685)
(664)
Receita operacional líquida
16.845
18.029
2020
2019
14. Resultado financeiro
Receitas Financeiras
194
511
Receitas de aplicações financeiras
181
408
Outras receitas financeiras
13
103
Despesas Financeiras
(822)
(1.798)
Juros e multas
(2)
(2)
Juros sobre empréstimos
(805)
(1.740)
Outras despesas financeiras
(15)
(56)
RESULTADO FINANCEIRO
(628)
(1.287)
15. Partes relacionadas. A Cia. apresentou as seguintes operações com partes
relacionadas: 15.1 Remuneração de administradores. Em 31/12/2020, a remuneração dos Administradores foi de R$ 199 (R$ 255 em 31/12/2019).
15.2 Operações comerciais
Partes
Natureza da
Nome
relacionadas
operação
2020 2019
Ativo
14
10
Contas receber
Furnas Centrais Elétricas S.A. Empresa ligada - Serv. Transm.
10
10
Paranaíba Transmissora de
Contas receber
Energia S.A.
Empresa ligada
- CCI
4
Resultado
Despesas
(1.900) (1.781)
State Grid Brasil Holding Aluguel
Acionista
Aluguel
(79) (134)
Furnas Centrais Elétricas
Empresa ligada
CCI
(94)
(53)
Furnas Centrais Elétricas
Empresa ligada
O&M
(400) (427)
Serra da Mesa Transmissão
de Energia ElétricaS.A.
Empresa ligada
O&M
(1.166) (1.066)
Serra da Mesa Transmissão
de Energia ElétricaS.A.
Empresa ligada
CCI
(161) (101)
Receitas
166
124
Furnas Centrais Elétricas S.A. Empresa ligada Faturamento
125
124
Paranaíba Transmissora de
Energia S.A.
Empresa ligada
CCI
41
16. Instrumentos financeiros
16.1 Classificação dos instrumentos financeiros por categoria
2020
2019
Custo A valor justo por
Ativos financeiros
amortizado meio do resultado Total Total
Caixa e equivalentes de caixa
6.139 6.139 6.281
Contas a receber
2.088
- 2.088 1.771
Impostos a recuperar
442
- 442 516
Outros ativos
262
- 262 153
2.792
6.139 8.932 8.721
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 Cia. em 31/12/2020 são mensurados ao custo amortizado, conforme
demonstrados a seguir:

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Luziânia-Niquelândia
Transmissora 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 naquela
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 Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., em
31/12/2020, 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
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos. Auditoria
do período anterior. As demonstrações financeiras da Luziânia-Niquelândia
Transmissora S.A. para o exercício findo em 31/12/2019 foram examinadas por
outro auditor independente que emitiu relatório em 24/01/2020 com opinião sem
modificação sobre essas demonstrações financeiras. Demonstrações do valor
adicionado. As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício
findo em 31/12/2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Cia.,

apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas
demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações financeiras e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião essas demonstrações do valor adicionado
foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades
da administração pelas demonstrações financeiras. A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 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
Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores
pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
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Passivos financeiros
Empréstimos
Salários e encargos
Impostos e contribuições sociais
Encargos setoriais
Outros passivos

2020
2019
22.758
26.222
65
44
442
374
372
402
105
22
23.742
27.064
16.2 Classificações contábeis e valores justos. No que tange ao cálculo dos valores justos, para os principais saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos, consideramos: Caixa equivalentes de caixa - contas correntes
conforme posição dos extratos bancários. Ativo de contrato - o ativo de contrato no
início da concessão é mensurado ao valor justo e posteriormente mantido ao custo
amortizado. No início de cada concessão, a taxa interna de retorno é calculada baseada no custo de capital próprio e está auferida através de componentes internos e de
mercado. Empréstimos e financiamentos - a Cia. considera que os valores justos para
o financiamento do BNDES são considerados próximos aos saldos contábeis, uma
vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis. Hierarquia do valor justo. • Nível 1 - Preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados,
incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo (diretamente preços
ou indiretamente derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo,
que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados pela Cia. a valor justo
por meio do resultado foram classificados no nível 2. Não houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram transferências de níveis no exercício
observado. Gerenciamento do capital. A política da Administração é manter uma
sólida base de capital para manter a confiança do investidor, do setor e do mercado,
e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os retornos
sobre capital, que a Cia. define como resultados de atividades operacionais divididos
pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível de dividendos
para acionistas ordinários. 16.3 Gestão de risco. As operações financeiras da Cia.
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 Cia. são: a) Riscos de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. 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 Cia. não tem pactuado contratos
de derivativos para fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados
pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limites de posição e limites de créditos com
os demais parceiros do mercado. A Cia. também não pratica aplicações de caráter
especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos. Riscos ambientais. As atividades
do setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos ao meio
ambiente. A legislação impõe àquele que direta ou indiretamente causar degradação
ambiental o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros afetados, independentemente da existência de culpa. Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais podem obrigar a Cia. retardar ou
redirecionar investimentos em outras áreas, mas a Cia. procura assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental e o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e práticas a serem observadas nas operações, a fim de reduzir o
impacto ao meio ambiente, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de seu
negócio. 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. 16.4 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. 17. Efeitos da pandemia do COVID-19. Desde o final/02/2020,
o mundo vem passando pelo surto da doença chamada COVID-19 (Corona vírus),
classificada como Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS. No Brasil,
ações governamentais foram necessárias para conter sua disseminação emitigar
impactos negativos na economia. Tais medidas, refletiram positivamente no Mercado de Energia, neutralizou impactos nos negócios da Cia. e, consequentemente,
nas suas demonstrações financeiras. Ao longo do ano de 2020, a Cia. tomou todas
as providências e medidas preventivas para evitar efeitos relevantes e impactos em
suas demonstrações financeiras, e na continuidade dos negócios. Neste sentido, implementou o trabalho em sistema Home Office para seus funcionários, como forma
de preservar a saúde e risco de contágio de sua equipe. A Cia. segue monitorando
de forma diligente toda e qualquer informação a respeito do tema para que decisões
tempestivas possam ser tomadas para minimizar seus reflexos. Com o advento da
vacina, a Cia. entende que em breve poderá retornar às suas atividades normais.
Entretanto, mantem-se atenta e continuará avaliando a evolução do processo de
vacinação em massa, os impactos positivos que poderão trazer para a economia e
seus reflexos na nossa atividade.
Diretor Presidente e Técnico – Jorge Raul Bauer
Diretor Administrativo e Financeiro – João Cursino Neto
Contador – Ronaldo Borges de Andrade
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Sociedade. • 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 Sociedade. 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
Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 24/02/2021. Atenciosamente, Baker
Tilly Brasil RJ Auditores Independentes - CRC-RJ 005.333/O-0; Claudio
Henrique Damasceno Reis - Contador - CRC-SC 024.494/O-1.

Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se de forma
virtual, no dia 27 de abril de 2021, às 14:30 horas, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação das Demonstrações
Financeiras, Relatório de Administração e Parecer dos Auditores
Independentes, referente ao exercício social findo em 31.12.2020; 2.
Apreciação da destinação do resultado do exercício; 3. Eleição dos membros
do Conselho de Administração da Companhia; 4. Eleição dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia, titular e suplente; 5. Aprovação de uma verba
global e anual dos administradores referentes ao período de 2021.

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 DO AGRONEGÓCIO DA 1ª
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS
IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e
NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 14.4 do Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegício da 1ª Emissão em
Série Unica de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e
“CRA”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela
presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de
CRA da 1ª Emissão em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” E “Emissão”), a se realizar no dia
11/05/2021, às 10 horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica
Google Meet, sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.
google.com/rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia
Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberação sobre as demonstrações
financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor
independente, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2021. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas,
deverão obter votos de Titulares de CRA representando a maioria simples
do CRA em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as
matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares de CRA. A
presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto
ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após
a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias
da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos
e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, respectivamente.
Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021.

