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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria

apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras

podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos
que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 19 de março de 2020.
Russell Bedford Brasil
Dennis Pavia Villalva
Auditores Independentes S/S
CRC 1SP - 246.768/O-6
CRC RS - 005460/0-O “T” - SP
Responsável Técnico

terminal químico de aratu s.a. – tequimar

CARGO

C.N.P.J. nº 14.688.220/0016-40

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Despesas antecipadas
Total do ativo realizável a longo prazo
Investimentos
Controladas
Empreendimento controlado em conjunto
Outros
Ativos de direito de uso
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

31/12/2019 31/12/2018

passivo
Circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros
19.550
117.254
Debêntures
45.083
33.916
Fornecedores
nacionais
34.714
37.139
Salários e encargos sociais
6.085
5.565
Obrigações
tributárias
28.824
10.102
Dividendos propostos a pagar
1.136
11.655
Imposto de renda e contribuição social a pagar
3.737
10.491
Benefícios pós-emprego
139.129
226.122
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Contas a pagar - indenização de seguradoras
3.426
3.426
Adiantamento de clientes
7.604
7.826
Contraprestação contingente
7.285
1.583
Arrendamentos a pagar
Termo de Ajustamento de Conduta a pagar
7.574
5.973
Demais contas a pagar
141
141
Total do passivo circulante
260
307 Não circulante
26.290
19.256
Financiamentos e instrumentos financeiros
Debêntures
157.360
106.044
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
7.342
7.446
Benefícios pós-emprego
Arrendamentos a pagar
1.070
1.070
Adiantamento de clientes
165.772
114.560
Demais contas a pagar
Total do passivo não circulante
304.675
954.948
800.302 patrimônio líquido
Capital
social
259.933
271.999
Instrumento patrimonial outorgado
1.519.556 1.072.301
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
1.711.618 1.206.117
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios
Total do patrimônio líquido
1.850.747 1.432.239
Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
9.625
513
32.245
28.699
9.670
6.268
8.068
231
1.281
10.035
44.971
8.016
159.622

10.137
50.963
25.776
9.110
22.370
2.145
2.408
2.916
3.501
4.823
5.954
14.813
154.916

7.473
89.462
8.952
4.489
294.137
47.111
2.187
453.811

17.659
21.191
2.699
23.560
2.163
67.272

771.362
762.556
373
70
464.972
447.644
(1.884)
(259)
2.491
40
1.237.314 1.210.051
1.850.747 1.432.239

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO pATRIMôNIO LíquIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)
Reservas de lucros
Dividendos
adicionais aos
Instrumento
Ajuste de
Capital patrimonial Incentivos
Retenção avaliação dividendos mínimos Lucros patrimônio
obrigatórios
social outorgado fiscais Legal de lucros patrimonial
acumulados líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
747.896
5
23.389 32.900 318.598
(1.068)
47
- 1.121.767
Lucro líquido do exercício
109.800
109.800
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de
imposto de renda e contribuição social
(27)
(27)
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego, líquidas de
836
836
imposto de renda e contribuição social
Resultado abrangente do exercício
809
109.800
110.609
Aumento de capital com reservas
14.660
- (14.660)
Instrumento patrimonial outorgado
65
65
Dividendos prescritos
10
10
Transferência para reserva de retenção de lucros
10
(10)
Regularização da reserva de incentivos fiscais
101
(109)
(8)
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos
adicionais
(47)
(47)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal
- 5.490
(5.490)
Reserva para retenção de lucros
67.157
(67.157)
Constituição de reserva de incentivos fiscais
14.768
(14.768)
Dividendos propostos (R$ 0,22575 por ação ordinária e
40
(22.385)
(22.345)
R$ 0,60694 por ação preferencial)
762.556
70
23.598 38.390 385.656
(259)
40
- 1.210.051
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
34.853
34.853
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de
imposto de renda e contribuição social
14
14
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego, líquidas de
(1.639)
(1.639)
imposto de renda e contribuição social
Resultado abrangente do exercício
(1.625)
34.853
33.228
Aumento de capital com reservas
8.806
(8.806)
Instrumento patrimonial outorgado
303
303
Dividendos prescritos
Transferência para reserva de retenção de lucros
Regularização da reserva de incentivos fiscais
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos
adicionais
(40)
(40)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal
- 1.742
(1.742)
Reserva para retenção de lucros
16.192
(16.192)
Constituição de reserva de incentivos fiscais
8.176
24
(8.200)
Dividendos propostos (R$ 0,001204 por ação ordinária e
2.491
(8.719)
(6.228)
R$ 0,613948 por ação preferencial)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
771.362
373
22.968 40.132 401.872
(1.884)
2.491
- 1.237.314
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS ExpLICATIvAS àS DEMONSTRAÇõES fINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTExTO OpERACIONAL - O Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar (“Sociedade”) está domiciliado no Brasil, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343, 4°
andar, na Cidade e Estado de São Paulo, e tem como atividade preponderante a operação dos terminais de líquidos que requerem manuseio especial. A Sociedade opera no
Porto de Aratu no Estado da Bahia, no Complexo Industrial Portuário de Suape no Estado
de Pernambuco, nos terminais de Santos no Estado de São Paulo, no terminal do Estado
do Rio de Janeiro, no terminal de Itaqui no Estado do Maranhão e no terminal de Paranaguá no Estado do Paraná com participação de 50% na União Vopak Armazéns Gerais
Ltda. (“União Vopak”). A capacidade instalada da Sociedade totaliza 813.665 m³ em 31 de
dezembro de 2019.
2 RESuMO DAS pRINCIpAIS pRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As
principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras
estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro de 2019: a) O
resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques são
demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de contratos referem-se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes
registrados no momento de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de
vendas no resultado conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de amortização de cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças
nos termos dos contratos. d) Os investimentos em controladas, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas estão demonstrados pelo método de equivalência patrimonial e os demais ao custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas. e) O ativo de
direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das
parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento.
A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência

estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros
são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do
passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimonial,
não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respectivo
passivo são baixados para o resultado. f) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição
ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda
por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear,
levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. g) O intangível
compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. h) Os demais ativos, adiantamento de
clientes e demais passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais
incorridos. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela
Reunião de Diretoria da Sociedade em 26 de março de 2020.
3 ADOÇÃO DOS pRONuNCIAMENTOS EMITIDOS pELO CpC - As seguintes normas,
emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janeiro de 2019: (i)
CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil - Com a adoção do CPC 06 (R2),
os contratos de arrendamentos identificados e vigentes na data de transição e com
prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados: reconhecimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, inicialmente
mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros dos arrendamentos; e reconhecimento de despesas de amortização de ativos de direito de uso e despesas de juros no resultado financeiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de
resultado. A Sociedade selecionou como método de transição a abordagem retrospectiva modificada, com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronunciamento registrado como ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem a reapresentação de períodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção
inicial do CPC 06 (R2):

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 29 de Fevereiro de 2020
ATIVO
R$ Mil
Circulante
2.852
Disponibilidades
1.473
Outros Créditos
1.333
Carteira de Câmbio
1.205
Câmbio Comprado a liquidar
313
Direitos s/vendas de câmbio
976
(-) Adto. em moeda nacional
recebidos
- 84
Diversos
128
Adiantamentos
Impostos e Contrib. a Compensar
112
Pagamentos a Ressarcir
13
Devedores Diversos - País
3
Outros Valores e Bens
46
Despesas Antecipadas
46
Não Circulante
46
Permanente
46
Imobilizado de Uso
46
Imobilizações em Curso
31
Instalações
4
Móveis e Equipamentos de Uso
25
Sistema de Processam. Dados
16
Sistema de Segurança e Comun.
15
(-) Depreciação Acumulada
- 45
Outros Ativos Intangíveis
Gastos de Organiz. Expansão
3
(-) Amortização Acumulada
-3
TOTAL DO ATIVO
2.898

PASSIVO
Circulante
Outras Obrigações
Carteira de Câmbio
Câmbio Vendido a Liquidar
Obrig. por compra de Câmbio
Fiscais e Previdenciárias
Diversos
Obrigações por Aquis. Bens
Prov. p/Pagtos. a Efetuar
Credores Diversos - País

R$ Mil
1.741
1.741
1.289
976
313
80
372
2
261
109

Não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social
Domiciliados no País
Reservas de Lucros
Reservas de Lucros Especiais

1.119
1.036
1.036
83
83

Contas de Resultado
Receitas Operacionais
Despesas Operacionais

38
797
- 759

TOTAL PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora
VALDEMIR SOPRANI
Contador: CRC 1SP 0088327/O-0

2.898

DEMONSTRAÇõES DE RESuLTADOS - Exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)
31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de serviços
540.758
492.082
(266.241) (244.803)
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
274.517
247.279
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais
(8.684)
(9.112)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa
88
90
Gerais e administrativas
(127.968) (107.151)
Resultado na venda de bens
(807)
(2.165)
(61.835)
(4.865)
Outros resultados operacionais, líquidos
Lucro operacional
75.311
124.076
4.070
1.933
Equivalência patrimonial
Lucro antes do resultado financeiro, imposto de renda e
contribuição social
79.381
126.009
Receitas financeiras
12.696
19.583
(12.236)
(958)
Despesas financeiras
460
18.625
Resultado financeiro líquido
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
79.841
144.634
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(43.921)
(28.765)
(1.067)
(6.069)
Diferido
(44.988)
(34.834)
34.853
109.800
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação do capital social - R$
0,462
1,457
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇõES DOS RESuLTADOS ABRANgENTES - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)
Nota explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
34.853
109.800
Itens que não serão reclassificados
subsequentemente para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros,
líquido de imposto de renda e contribuição social
14
(27)
Ganhos (perdas) atuariais de benefício pós-emprego,
líquido de imposto de renda e contribução social
2.n;19.d
(1.639)
836
Resultado abrangente do exercício
33.228
110.609
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇõES DO vALOR ADICIONADO - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)
31/12/2019 % 31/12/2018 %
Receitas
Receita bruta de serviços
625.039
566.845
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa
88
90
Resultado na venda de bens e outros resultados
(62.642)
(7.030)
operacionais
562.485
559.905
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(169.563)
(145.107)
4
(843)
Recuperação de valores de ativos
(169.559)
(145.950)
392.926
413.955
valor adicionado bruto
Retenções
(81.047)
(53.784)
Depreciações e amortizações
(81.047)
(53.784)
valor adicionado líquido produzido pela sociedade
311.879
360.171
valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
4.070
1.933
12.696
19.583
Receitas financeiras
16.766
21.516
328.645
381.687
valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
137.562 41
124.416 33
Impostos, taxas e contribuições
140.908 42
122.039 31
Despesas financeiras e aluguéis
15.322 6
25.432 7
Dividendos
8.719 3
22.385 6
26.134 8
87.415 23
Lucros retidos
328.645 100
381.687 100
valor adicionado distribuído
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Ativo circulante
Despesa antecipada
(423)
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso
127.708
Intangível
(10.423)
Total do ativo
116.862
passivo circulante
Arrendamentos a pagar
1.235
passivo não circulante
Arrendamentos a pagar
115.627
Total do passivo
116.862
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal e estimou os
fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - O ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incertezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou
seja, há dúvidas sobre aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não foram identificados impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez que todos
os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão
amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.
4 pATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 o
capital social, subscrito e integralizado, está representado por 75.383.776 ações, sendo
61.302.780 ordinárias e 14.080.996 preferenciais, sem valor nominal. Em 30 de abril de
2019 houve aumento de capital com reservas de incentivos fiscais no montante de R$ 8.806
(R$ 14.660 em 2018). b. Instrumento patrimonial outorgado - A Sociedade possui plano
de incentivo baseado em ações, que estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c.
Reservas de lucros - Reserva legal - Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor
do capital social. Essa reserva pode ser usada para aumento de capital ou para absorção
de prejuízos, porém não pode ser usada para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de lucros - É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui tanto a
parcela do lucro líquido do exercício como a realização da reserva de reavaliação. d. Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios
pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor
justo através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos
rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na
conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. e.

Usina Açucareira Paredão S.A.

DEMONSTRAÇõES DOS fLuxOS DE CAIxA - MéTODO INDIRETO - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
34.853
109.800
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado
pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial
(4.070)
(1.933)
Amortização de ativos de direito de uso
20.674
Depreciações e Amortizações
57.011
50.679
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação
3.362
3.105
Provisão Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
65.539
Juros e variações monetárias
11.078
2.249
Imposto de renda e contribuição social diferidos
1.067
6.069
Resultado na venda de bens
807
2.165
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa
(88)
(90)
Provisão para benefício pós-emprego
74
719
Instrumento Patrimonial Outorgado
303
65
Dividendos recebidos
2.057
Outros
(147)
676
192.520
173.504
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Demais contas a receber
Despesas antecipadas

2.513
(520)
(18.722)
10.520
6.331

(2.499)
61
1.633
(8.052)
(6.477)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores nacionais
Salários e encargos sociais
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social
Benefícios pós-emprego
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Termo de Ajustamento de Conduta a pagar
Demais contas a pagar

(18.718)
2.923
560
38.937
(2.177)
(1.635)
(35.568)
(21.074)

16.383
(507)
2.247
22.750
125
(3.448)
(52.601)

(5.702)
(1.602)
47

1.971
259

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Despesas antecipadas

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
2.760
1.151
Benefícios pós-emprego
(620)
(672)
Demais contas a pagar
23.577
(6.723)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(33.014)
(20.814)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
141.336
118.291
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates
(11.168)
5.524
Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida
3.662
Aporte de capital em controlada
(49.205) (103.373)
Aquisição de imobilizado
(203.779) (159.815)
Aquisição de intangível
(617)
(5.304)
Receita com a venda de bens
605
305
(264.164) (259.001)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Captação
89.308
5.171
Amortização
(10.014)
(12.482)
Juros pagos
(1.868)
(2.651)
Contraprestação de arrendamento mercantil
(29.932)
Dividendos pagos
(22.370)
(15.658)
20.950
Sociedades relacionadas
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades de
25.124
(4.670)
financiamentos
(97.704) (145.380)
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício
117.254
262.634
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
19.550
117.254
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Dividendos e destinação do resultado do exercício - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado, calculado nos
termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre o capital próprio
propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua
aprovação em assembleia de acionistas. Às ações preferenciais são assegurados dividendos não cumulativos de 6% ao ano sobre o seu valor unitário, bem como a distribuição de
um novo dividendo adicional se às ações ordinárias forem distribuídos dividendos de percentual superior ao da distribuição já feita. A proposta de dividendos e destinação do resultado do exercício reconhecida nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à
aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, é assim demonstrada:
31/12/2019
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício
34.853
Reserva legal (5% do lucro líquido)
(1.742)
Constituição da reserva de incentivos fiscais
(8.200)
Lucro líquido ajustado
24.911
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (25% do lucro líquido)
(6.228)
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios
(2.491)
Total da distribuição de dividendos
(8.719)
Reserva de lucros
(16.192)
Distribuição de dividendos por classe de ação
Dividendos a pagar para ações ordinárias (R$ 0,001204 por ação)
74
Dividendos a pagar para ações preferenciais (R$ 0,613948 por ação)
8.645
Total da distribuição
8.719
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2018
22.370
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos adicionais
do ano anterior
40
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício
6.228
Pagamentos
(22.370)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
6.268
5 LuCRO pOR AÇÃO
A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação. Não existe diferença entre o lucro
básico e diluído por ação em todos os exercícios apresentados.
31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido da Sociedade
34.853
109.800
Média ponderada das ações em circulação (em milhares)
75.384
75.384
Lucro básico e diluído por ação - R$ (ações ordinárias e preferenciais)
0,462
1,457
As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, sem ressalva, encontram-se à
disposição na sede da sociedade. A ADMINISTRAÇÃO
José Carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC 1SP185528/O-7

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019.
2019/R$
2018/R$
Receita Operacional Líquida
448.598,61 13.454.431,04
(-) Custo Atividades Imobiliárias Vendidas (9.328,34)
Lucro Bruto
439.270,27 13.454.431,04
Despesas Administrativas
224.797,65 229.008,10
Impostos e Taxas
12.033,74
14.146,32
Depreciações
- 1.471.209,14
Lucro Operacional
202.438,88 11.740.067,48
Resultado financeiro
(122.605,59) (108.353,72)
Outras Receitas
13,32
36,82
Lucro antes dos Efeitos Fiscais
79.846,61 11.631.750,58
Contribuição Social e I.R.
23.594,77 422.037,84
Lucro Líquido do Exercício
56.251,84 11.209.712,74
Lucro Líquido por Ação
0,000012
0,002474
R$1.261,47 em 2018) e aplicações financeiras (R$319,55 em 2019
e R$3.922,58 em 2018). 3- Outros ativos e passivos circulantes e
não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando
aplicavél, dos correspondentes encargos e variações monetárias
incorridas (passivos). 4- As receitas e despesas são reconhecidas
no resultado pelo regime de competência. 5- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico aquisição (R$5.873.614,58 em 2019
e R$5.873.614,58 em 2018), menos as Depreciações acumuladas
(R$5.505.735,49 em 2019 e R$5.505.735,49 em 2018). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as
taxas permitidas pela legislação tributária. 6- O Capital Social é
Notas Explicativas
cordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2- Cai- de R$39.961.238,00 totalmente integralizado e representado por
4.531.321.547 ações ordinárias sem valor nominal. 7- O Imposto
1- Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações xa e equivalentes de caixa, incluem caixa (R$1.147,91 em 2019 e de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro
financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em con- R$2.971,68 em 2018), depositos bancários (R$1.014,29 em 2019 e presumido.
C.N.P.J. 61.340.238/0001-50
Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 06 de Março de 2020.
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019.
2019/R$
2018/R$
Ativo
2019/R$
2018/R$ Passivo
1.949.764,45
175.089,51
Circulante
315.307,10
330.209,42 Circulante
Fornecedores
2.993,77
2.994,14
Caixa e Equivalentes a Caixa
2.481,75
8.155,73
Obrigações Trabalhistas e Sociais
29.073,00
29.073,00
Locações a Receber
200,00
100,00 Obrigações Tributárias
143.722,07
143.022,37
Imóveis a Venda
312.625,35
321.953,69 Adiantamento de Clientes
600.000,00
1.173.975,61
Não Circulante
19.896.817,26 18.188.197,74 Outras Contas
Não Circulante
592.968,78
730.178,36
Realizavel a Longo Prazo
Tributos
Parcelados
592.968,78
730.178,36
Créditos com Pessoas Ligadas
16.939.100,58 15.234.389,20
Patrimônio Líquido
17.669.391,13 17.613.139,29
Depositos e Cauções
5.846,11
1.937,97 Capital Social
39.961.238,00 39.961.238,00
Investimentos
2.583.991,48 2.583.991,48 Reserva de Capital
12.272.362,23 12.272.362,23
(34.564.209,10)(34.620.460,94)
Imobilizado
367.879,09
367.879,09 (-) Prejuízos Acumulados
20.212.124,36 18.518.407,16
Total do Ativo
20.212.124,36 18.518.407,16 Total do Passivo
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reservas de Capital Prejuízos Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017
39.961.238,00
12.272.362,23
(45.830.173,68)
6.403.426,55
Resultado do Exércício
11.209.712,74
11.209.712,74
Em 31/12/2018
39.961.238,00
12.272.362,23
(34.620.460,94)
17.613.139,29
Resultado do Exércício
56.251,84
56.251,84
Em 31/12/2019
39.961.238,00
12.272.362,23
(34.564.209,10)
17.669.391,13

Construtora de Galpões Industriais Ltda. - CNPJ/MF nº 12.358.885/0001-84 - NIRE 35224551158 - Edital de Convocação - Reunião Geral Extraordinária de Sócios. Ficam convocados os sócios da sociedade empresária limitada denominada
Construtora de Galpões Industriais Ltda. a se reunirem, em Reunião Geral Extraordinária, na sede social da empresa, situada na Avenida Queimada, nº 475, sala 9, Residencial e Comercial Morada dos Lagos, Aldeia da Serra, CEP 06429-215,
Barueri, SP, no dia 15 de abril de 2020, às 14h00min, em primeira convocação - com a presença de sócios representando, no
mínimo, ¾ (três quartos) do capital social - , para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) análise e deliberação da proposta de alteração do Contrato Social da Sociedade, mais especificamente, das Cláusulas Sexta, Nona, Décima e Décima
Segunda. São Paulo, 26 de março de 2020. Jorge Antonio Rizkallah-sócio e administrador, Marcos Ferreira de Lima-sócio e
administrador e Edson Vaz da Cunha-sócio e administrador.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das
2019/R$
2018/R$
atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício
56.251,84 11.209.712,74
Ajuste por:
Depreciações e Amortizações
- 1.471.209,14
Lucro Liquido Ajustado
56.251,84 12.680.921,88
Redução (Aumento) das contas do ativo
Locações a Receber
(100,00)
5.900,00
Estoques
9.328,34
Outros ativos
(3.908,14)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores
(0,37)
2.994,14
Obrigações Tributarias
(136.913,09) (144.400,17)
Imposto de Renda e Contribuição Social
403,21
335,58
Outros Passivos
1.773.975,61 (13.200.000,00)
Fluxo de Caixa das atividades
operacionais
1.699.037,40 (654.248,57)
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
(Aumento)Redução nos Empréstimos
e Adiantamentos
(1.704.711,38) 129.703,70
Fluxo de caixa nas atividades
de Investimentos
(1.704.711,38) 129.703,70
Fluxo de caixa do exercício
(5.673,98) (524.544,87)
Saldo no início do exercício
8.155,73
532.700,60
Saldo no final do exercício
2.481,75
8.155,73
Fluxo de caixa do exercício
(5.673,98) (524.544,87)
A Diretoria

Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12 - NIRE 35.300.030.401
AVISO AOS ACIONISTAS
A Administração da Companhia informa que encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas para
consulta em nossa sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na
Cidade e Estado de São Paulo, os documentos mencionados no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os quais serão apreciados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser convocada oportunamente, dentro do prazo legal.
São Paulo, 28 de março de 2020.
TABAJARA BERTELLI COSTA
Presidente

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF1-D5E6-B358-0F8D.

BALANÇOS pATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Demais contas a receber
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Tributos a recuperar

