
As perdas da Covid-19 
e o IR das empresas

Já não é de hoje a 
preocupação com 
o vírus em si e, 
principalmente, 
com seus efeitos, que 
podem se espraiar 
por diversas áreas

Nessa esteira, os hos-
pitais começam a 
operar próximos de 

suas capacidades máximas, 
equipamentos começam 
– ou continuam – a faltar, 
as projeções de cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto – PIB foram (todas) 
revisadas – indicando-se, 
inclusive, um cenário de 
contração econômica... en-
fim, inúmeras são as conse-
quências.

Porém, os reflexos tri-
butários não têm recebido 
tantos olhares quanto de-
veriam, seja em razão das 
constantes modificações 
trabalhistas editadas ou 
dos programas de “auxílio” 
anunciados.

Em relação aos efeitos tri-
butários, o primeiro golpe a 
ser sentido por quase todas 
as empresas é a redução da 
receita, que, num segundo 
momento, afetará em cheio 
os cofres públicos, dada a 
diminuição dos valores a 
serem recolhidos a título 
de tributos.

No entanto, as perdas às 
quais as empresas estão 
sujeitas em função, por 
exemplo, da redução de 
suas vendas podem gerar 
um efeito tributário ines-
perado, a majoração do 
Imposto de Renda – IR a 
ser recolhido durante o 
calendário de 2020.

Isso porque o Regula-
mento do Imposto de Ren-
da – RIR, editado no fim 
de 2018, já estabelece no 
artigo 260 que apenas as 
perdas admitidas pelo pró-
prio Regulamento podem 
ser dedutíveis. É dizer, com 
a baixa do estoque, lança-se 
contabilmente uma despesa 
que reduz o lucro (contá-
bil) do período, que será o 
pontapé inicial da apuração 
do IR, e na apuração serão 

acrescidas ao cálculo todas 
aquelas perdas que a le-
gislação não admitir como 
uma efetiva perda para fins 
tributários.

Um pouco à frente, o 
artigo 303 disciplina que 
serão dedutíveis dois tipos 
de perdas: as razoáveis e 
aquelas que independem 
da razoabilidade.

Quanto às primeiras, se-
rão dedutíveis as “[...] per-
das razoáveis, de acordo 
com a natureza do bem e 
da atividade, ocorridas 
na fabricação, no trans-
porte e no manuseio;”. O 
problema está exatamente 
na interpretação do adje-
tivo “razoável”, pois, por 
vezes, o Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais 
– CARF compreende que 
é razoável a perda de 5% 
ocorrida na fabricação, no 
transporte e no manuseio 
de determinado item, num 
contexto de normalidade.

Já em relação às segun-
das, exige-se a certificação 
da perda pelas autorida-
des competentes indicadas 
em cada situação. Então, 
para que as perdas tam-
bém diminuam a base do 
IR, é necessária a visita da 
autoridade competente às 
instalações da empresa, em 
pleno isolamento social, já 
que a manutenção de itens 
inservíveis às empresas lhes 
gera ainda mais custos.

Em outras palavras, não 
bastasse às empresas amar-
gurar as perdas decorrentes 
da redução de suas vendas 
e as perdas de mercadorias, 
é preciso ter sabedoria ao 
descartar os itens inserví-
veis e reconhecer a baixa 
contábil destes, para que 
não sejam surpreendidas 
com a adição de tais baixas 
ao cálculo do IR do período, 
o que apenas majoraria o 
total de perdas sofridas.

(*) - Sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito Público e 
Direito contábil IFRS - edison.

fernandes@fflaw.com.br

(**) - Advogado do FF 
Advogados, atua nas áreas 

de Contencioso tributário 
e procedimento 

administrativo tributário 
jorge.ferreira@fflaw.com.br

Edison Carlos Fernandes (*)
Jorge Guilherme Ferreira da Fonseca (**)

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 14 de abril de 2020 5

Para 
veiculação 

de seus 
Balanços, 

Atas, Editais 
e Leilões 

neste jornal, 
consulte sua 
agência de 

confiança, ou 
ligue para

3106-4171

Negócios
Empresas 

&

www.netjen.com.br

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-
000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as De-
monstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro 
de 2019; 1.2. Destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 1.3. 
Fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 1.4. Eleição do Dr. Ricardo Annes Guimarães como 
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Ad-
ministração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Au-
mento do capital social da Companhia no montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sujeito à autorização 
prévia do Banco Central do Brasil, caso necessário; 2.2. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada 
a deliberação anterior; e 2.3. Ratifi car a utilização, pela Companha, do Comitê de Pessoas e Remuneração, instituído pelo Banco 
BMG S.A. (“Banco”) para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que 
compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco. 2.3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as alterações 
acima mencionadas. Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

São Paulo, 10 de abril de 2020.
Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

A. E. R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 60.594.660/0001-70

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 28 de
abril de 2020, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.357, 1º Subsolo, Conjunto
01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. São Paulo, 13 de abril
de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.                                   (14, 15 e 16)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 28 de
abril de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. São Paulo, 13
de abril de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.                         (14, 15 e 16)

A pandemia é um novo vetor que mudará a concepção de 
trabalho para sempre.
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A Mercer, líder global 
de consultoria em 
carreira, saúde, pre-

vidência e investimentos, 
desenvolveu uma pesquisa 
especialmente direcionada 
para que as organizações 
identifiquem e avaliem suas 
experiências e práticas de 
trabalho durante este mo-
mento de crise.  

A pesquisa “Práticas de 
Trabalho Flexível e Re-
moto”, realizada com 609 
empresas no Brasil, revela 
que 78% das organizações 
oferecem pelo menos uma 
das seguintes modalidades 
de atividade laboral: home 
office, trabalho remoto ou 
jornada flexível. Dessas 
empresas, entretanto, 15% 
oferecem essas alternativas 
apenas devido à pande-
mia. Também dentre essas 
companhias que oferecem 
pelo menos uma das moda-

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Extrato da Ata de Assembléia
Geral Extraordinária - 16.03.2020

Data, Hora, Local: 16.03.2020 às 15 hs, na sede social. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickel-
berg. Deliberações aprovadas: a) reduzir o capital so-
cial, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
totalmente subscrito e integralizado, de R$ 4.000.000,00, 
passando então o capital social de R$ 17.000.000,00 
para R$ 13.000.000,00. Redução do capital social se dará 
mediante a restituição de parte do valor reduzido às acio-
nistas, em moeda corrente nacional. Recebendo cada Acio-
nista o valor de R$ 2.000.000,00. Encerramento: Nada 
mais. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendi-
mentos e Participações por seu Diretor Financeiro Miguel 
Maia Mickelberg e sua procuradora Sandra Esthy Attié Pet-
zenbaum / Lucio Empreendimentos e Participações Ltda, 
por Wilson Pinto Rodrigues.. Mesa: Wilson Pinto Rodrigues 
- Presidente, Claudio Carvalho de Lima - Secretário.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  50.957.538 55.787.217
Caixa e equivalentes de caixa  7.061.844 6.717.083
Contas a receber e outros recebíveis  29.479.059 30.758.416
Estoques  8.753.238 11.699.079
Impostos e outras antecipações  5.663.396 6.612.639
Não Circulante  321.811.380 318.883.055
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital  257.532.016 250.072.308
Títulos a Receber  34.473.812 34.473.812
Depósitos e Cauções  2.542.542 2.854.098
Investimentos  5.379.459 5.380.684
Imobilizado  21.669.265 26.074.337
Intangível  214.287 27.816
Total do Ativo  372.768.918 374.670.272

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  70.755.386 57.161.862
Fornecedores e outras contas a pagar  12.111.511 11.567.059
Empréstimos  26.651.578 29.701.019
Impostos a recolher  25.373.178 10.138.883
Adiantamentos de clientes  4.712.795 5.005.788
Provisões  1.906.323 749.114
Não Circulante  190.577.105 206.301.918
Fornecedores e outras contas a pagar  42.738.114 42.757.389
Empréstimos  5.577.084 7.672.585
Impostos a recolher  142.261.908 155.871.945
Patrimônio Líquido  111.436.427 111.206.492
Capital social  46.485.104 46.485.104
Ajustes de avaliação patrimonial  15.119.671 15.119.671
Reservas de lucros  49.831.652 49.601.717
Total do Passivo  372.768.918 374.670.272

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
  2019/R$ 2018/R$
Receita líquida de vendas  146.020.636 145.437.114
Custos dos produtos vendidos  (71.399.716) (72.446.851)
Lucro bruto  74.620.921 72.990.263
Despesas com vendas  (28.589.039) (28.420.522)
Despesas administrativas  (31.174.468) (28.577.954)
Impostos e taxas  (1.213.095) (2.329.224)
Depreciações  (239.779) (224.107)
Outros ganhos (perdas), líquidos  48.360 (63.451)
Lucro operacional  13.452.900 13.375.005
Receita financeira  85.291 613.461
Despesas Financeiras  (12.628.213) (13.506.497)
Resultado financeiro, líquido  (12.542.922) (12.893.036)
Lucro antes do IR e CS  909.978 481.969
Imposto de renda e contribuição social  (680.043) (418.062)
Lucro líquido do exercício  229.935 63.906
Lucro líquido po ação  0,000007 0,000002

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Ajuste de
  Capital avaliação Reserva
  social patrimonial de lucros Total
Em 31/12/2017  46.485.104 15.119.671 49.537.810 111.142.585
Reserva de lucro    60.711 60.711
Reserva legal    3.195 3.195
Em 31/12/2018  46.485.104 15.119.671 49.601.717 111.206.492
Reserva de lucro    218.438 218.438
Reserva legal    11.497 11.497
Em 31/12/2019  46.485.104 15.119.671 49.831.652 111.436.427

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2019/R$ 2018/R$
 operacionais
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  229.935 63.906
Ajuste por: Depreciações e Amortizações  5.454.303 
5.441.467
Provisão Crédito Difícil Liquidação  1.603.868 94.345
Resultado de Venda ou Baixa 
 de Ativo Imobilizado  13.838 293.132
Equivalência Patrimonial  1.226 266
Lucro Líquido Ajustado  7.303.170 5.893.116
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber e outros recebíveis  (324.510) 1.680.923
Estoques  2.945.841 1.287.656
Impostos e outras antecipações  1.518.893 2.352.747
Outros ativos  (252.426) (63.241)
Fornecedores e outras contas a pagar  544.452 4.594.392
Impostos a recolher  15.177.086 (3.595.908)
Imposto de renda e contribuição social  57.210 (401.365)
Outros passivos  (12.765.096) 545.313
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais  14.204.619 12.293.633
Adiantamento p/futuro aumento de capital  (7.459.708) (16.693.488)
Aquisição de Imobilizado  (1.024.015) (978.057)
Recebimento pela Venda de Imobilizado  5.305 27.055
Aquisição de Intangível  (230.830) (7.329)
Caixa líquido proveniente 
 das atividades de investimento  (8.709.249) (17.651.819)
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (5.150.609) 10.040.815
Caixa líquido proveniente 
 de financiamentos  (5.150.609) 10.040.815
Aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa  344.762 4.682.629
Saldo no início do exercício  6.717.083 2.034.454
Saldo no final do exercício  7.061.844 6.717.083
Fluxo de caixa do exercício  344.762 4.682.629

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

Refinaria Nacional de Sal S.A.
C.N.P.J. 60.560.349/0001-00

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.S.as., o 
Balanço, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Estamos à 
disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 11 de março de 2020.

da transação (R$ 32.183 em 2019 e R$ 31.859 em 2018), reduzido 
pela provisão para crédito de liquidação duvidosa (R$ 2.704 em 2019 
e R$ 1.100 em 2018), que foi constituído com base na legislação 
vigente e adequado ao CPC. 2.3 - Estoques: são demonstrados ao 
valor de custo ou líquido de realização, dos dois o menor. O custo 
é determinado pelo método custo-padrão elevado ao real até o fim 
do exercício, composto por matéria-prima, mão de obra e material 
para embalagem. Os produtos acabados representam 13% do total 
dos estoques. 2.4 - Investimentos: São contabilizados pelo método 
de equivalência patrimonial quando consideradas coligadas, reco-
nhecido sua proporcionalidade no resultado. 2.5 - Imobilizado: são 
demonstrados ao custo histórico de aquisição (R$ 93.708 em 2019 e 
R$ 92.803 em 2018) menos o valor da depreciação e outras perdas 
(R$ 72.038 em 2019 e R$ 66.729 em 2018). O método de deprecia-
ção é linear e utilizamos as taxas de depreciação apontadas pela 
legislação, qual também faz sentido à nossa operação. As adições 

A Diretoria
Edney Oliveira de Avila - CRC SP 199355/0-5

Notas Explicativas (em milhares de reais)
1- Informações gerais: A Refinaria Nacional de Sal S.A. produz, 
comercializa e distribui sal para consumo humano direto e como 
insumo à produção de indústrias dos mais variados segmentos. So-
mos a única empresa nacional a produzir cloreto de sódio através 
de processo industrial por evaporação forçada a vácuo - tecnologia 
mais avançada que existe no Brasil e no mundo - o que nos permite 
garantir que a qualidade e pureza do sal sejam constantes e nos 
habilita como único fornecedor nacional de sal (NaCl) de altíssima 
pureza para a indústria farmacêutica. O compromisso em oferecer 
sempre o melhor é a razão do nosso trabalho. 2- Resumo das prin-
cipais políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e apresentadas de acordo com o CPC PME, em con-
cordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2.1- 
Caixa e equivalentes de caixa / investimentos: Incluem depósitos 
bancários (R$ 7.019 em 2019 e R$ 6.653 em 2018), com vencimen-
tos em até 3 meses, e o caixa (R$ 42 em 2019 e R$ 64 em 2018). 
2.2 - Contas a receber de clientes: são reconhecidos pelo valor 

e baixas foram demonstradas no fluxo de caixa. 2.6 - Empréstimos: 
São reconhecidos pelo valor da transação. Os juros são calculados 
por taxa efetiva ao longo do prazo do empréstimo e reconhecido nas 
despesas financeiras. 2.7 - Provisões: São obrigações presentes 
com probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos. Referem-se à venda para entrega futura e os cálculos 
foram estimados com segurança e mensurados a valor presente. 2.8 
- Reconhecimento das receitas: É o valor da contraprestação pela 
comercialização de produtos, líquido dos impostos. O valor da receita 
equivale ao descrito na nota fiscal.

O uso de home office e práticas 
de trabalho remoto e flexível

O distanciamento social imposto como resposta a COVID-19 tem levado as empresas a repensar e, 
em muitos casos, a reestruturar suas práticas de trabalho para garantir, na medida do possível, a 
continuidade dos negócios

da companhia.
“A pandemia do Corona-

vírus é um novo vetor que 
está acelerando a quebra 
de paradigmas laborais e 
que mudará a concepção 
de trabalho para sempre”, 
afirma Rafael Ricarte, líder 
de produtos de carreira da 
Mercer Brasil. 

“O principal objetivo da 
pesquisa é consolidar e apre-
sentar informações valiosas 
sobre o que há de mais atual 
nos modelos de trabalho re-
moto e flexível, possibilitan-
do às empresas que tomem 
decisões precisas e cada 
vez mais imprescindíveis no 
processo de transformação 
das formas de trabalho”, 
explica o executivo. As or-
ganizações interessadas na 
pesquisa podem obter mais 
informações pelo correio 
eletrônico (HRProducts@
mercer.com).

lidades, 34% possuem uma 
política formal de trabalho 
remoto. 

Desse total, 22% relata-
ram problemas com infra-
estrutura na implementação 
da política. Já entre as 

empresas que não possuem 
política formal, 88% con-
sideram que a inclusão de 
uma dessas modalidades se-
ria vista como um benefício 
pelos funcionários e seria 
positiva para os resultados 

AA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas esclarecedoras
das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31.12.2019. Colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários. São Paulo, 27.01.2020. A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo       31.12.2019       31.12.2018
Ativo Circulante 14.770.307,75 16.711.669,31
Disponibilidades 33.906,46 19.046,95
Títulos de Renda Fixa 30.204,30 2.442.416,68
Imposto a Compensar 61.155,99 57.164,68
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 2.151.906,00 1.699.906,00
Outros Ativos 12.493.135,00 12.493.135,00
Ativo Não Circulante 377.236.114,53 359.409.728,35
Imobilizado 7.124.592,37 6.727.258,72
Veículos 9.201.943,91 8.703.277,82
Outras Imobilizações 5.442,80 5.442,80
( - ) Depreciações Acumuladas (2.082.794,34) (1.981.461,90)
Investimentos 370.111.522,16 352.682.469,63
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas 200.439.103,25 200.439.103,25
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas 169.672.418,91 152.243.366,38
Total do Ativo 392.006.422,28 376.121.397,66

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
 em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Despesas e Receitas Operacionais       31.12.2019       31.12.2018
Outras Despesas Administrativas (49.425,32) (15.800,17)
Despesas Tributárias (162,83) (156,95)
Despesas Patrimoniais (101.332,44) (101.019,81)
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (3.113.275,29) 29.464.097,07
Outras Despesas (414,76) (79,63)
Receitas Financeiras 146.379,00 359.632,71
Dividendos Recebidos 36.800.698,53 14.061.951,72
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas 20.542.327,82 29.464.097,07
Resultado Antes dos Impostos 54.224.794,71 73.232.722,01
Provisão para Contribuição Social (13.174,11) (32.366,95)
Provisão para Imposto de Renda (26.837,75) (70.433,22)
Resultado Líquido do Exercício 54.184.782,85 73.129.921,84
Reserva Legal (2.709.239,14) (3.656.496,09)
Lucro Líquido do Exercício 51.475.543,71 69.473.425,75
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (17.429.052,53) (29.464.097,07)
Saldo à Disposição da Diretoria 34.046.491,18 40.009.328,68

Investimentos em Coligadas e Controladas em 31 de Dezembro de 2019
Capital Patrimônio Resultado Nossa Participação no

Empresas            Social            Líquido    do Exercício                   Patrimônio Líquido
Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários 76.000.000,00 130.148.542,38 24.048.591,46 78,055701% 101.588.357,10
Comercial e Empreendimentos Brasil S/A 63.115.652,00 159.414.926,91 22.239.540,29 95,744433% 152.630.917,89
Companhia Iniciadora Predial 4.134.773,52 15.231.338,83 4.938.305,21 99,684550% 15.183.291,57
AVSK - Empreendimentos e Participações Ltda 5.000.000,00 6.039.622,49 215.680,74 99,994000% 6.039.260,11
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.113.851,93 (5.345,01) 43,998850% 2.690.024,54

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

      31.12.2019       31.12.2018
Atividades Operacionais 36.857.062,76 43.766.844,58
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 54.184.782,85 73.129.921,84
Depreciações 101.332,44 (101.019,81)
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (17.429.052,53) (29.464.097,07)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (954.657,40) (32.383.412,76)
Aumento do Investimentos - (31.663.151,70)
Aumento do Imobilizado (498.666,09) (410.232,73)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (3.991,31) (7.528,33)
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital (452.000,00) (302.500,00)
Acréscimo e Decréscimo de Passivo (38.299.758,23) 12.084.129,69
Credores Diversos 402.000,00 -
Valores à Integralizar (9.052.000,00) 9.700.000,00
Contas à Pagar 17.061,07 -
Contribuição Social e Imposto de Renda (16.761,49) (15.870,31)
Dividendos Distribuídos (29.650.057,81) 2.400.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (2.397.352,87) (700.697,87)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 2.461.463,63 3.162.161,50
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 64.110,76 2.461.463,63
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (2.397.352,87) (700.697,87)

Passivo       31.12.2019       31.12.2018
Passivo Circulante 456.726,86 9.106.427,28
Valores à Integralizar - 9.052.000,00
Credores Diversos 402.000,00 -
Contas à Pagar 54.601,07 37.540,00
Provisão para Contribuição Social 125,79 16.887,28
Patrimônio Líquido 391.549.695,42 367.014.970,38
Capital Social 154.750.000,00 154.750.000,00
Reserva Legal 22.030.076,03 19.320.836,89
Variação de Investimentos 169.672.418,91 93.315.172,24
Reserva de Lucros 45.097.200,48 99.628.961,25

Total do Passivo 392.006.422,28 376.121.397,66

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Capital Reserva Variação de Reservas
Patrimônio Líquido              Social            Legal  Investimentos         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2017 154.750.000,00 15.664.340,80 122.779.269,31 32.555.535,50 325.749.145,61
Dividendos Distribuídos - - - (2.400.000,00) (2.400.000,00)
Variação de Investimentos - - (29.464.097,07) - (29.464.097,07)
Lucro Líquido do Exercício - - - 73.129.921,84 73.129.921,84
( - ) Reserva Legal - 3.656.496,09 - (3.656.496,09) -
Saldo em 31.12.2018 154.750.000,00 19.320.836,89 93.315.172,24 99.628.961,25 367.014.970,38
Dividendos Distribuídos - - - (29.650.057,81) (29.650.057,81)
Ajuste de Investimentos - - 58.928.194,14 (58.928.194,14) -
Variação de Investimentos - - 17.429.052,53 (17.429.052,53) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 54.184.782,85 54.184.782,85
( - ) Reserva Legal - 2.709.239,14 - (2.709.239,14) -
Saldo em 31.12.2019 154.750.000,00 22.030.076,03 169.672.418,91 45.097.200,48 391.549.695,42

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de Imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à
venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2019, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa, estão representados por aplicações financei-
ras de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. Os outros ativos
representam as CEPAC’s contabilizadas ao custo de aquisição. O imobiliza-
do está registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens e reconhecida no resultado do exercício. Os investi-

mentos em sociedades coligadas e controladas, estão avaliados pelo méto-
do de equivalência patrimonial, e o ajuste da variação de investimentos com-
putado no resultado do exercício. Credores diversos são dividas contraídas
com terceiros que serão pagas no próximo exercício. A provisão para a con-
tribuição social sobre o lucro é devida sobre o 4º trimestre de 2019, e será
recolhida no devido prazo. Conforme previsto na Legislação, a contribuição
social sobre o lucro, foi constituída à alíquita de 9% sobre a receita ajustada,
e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajus-
tada, acrescido do adicional de 10% sobre o excedente em cada trimestre.
As receitas e despesas do presente exercício, foram contabilizadas pelo
regime de competência. O regime tributário adotado pela empresa no ano
calendário de 2019, foi o de lucro presumido. O capital social totalmente
subscrito e integralizado, está representado por 154.750.000 ações, sendo
80.130.000 ações ordinárias nominativas e 74.620.000 ações preferenciais
nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. Foi distribuído aos acio-
nistas no ano de 2019, dividendos no valor total de R$29.650.057,81. O lucro

líquido apurado em 31 de dezembro de 2019, fica à disposição da diretoria.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consis-
tem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos e
aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluí-
dos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos =
R$33.906,46; Aplicações financeiras de curto prazo = R$30.204,30; Caixa e
equivalentes de caixa = R$64.110,76.

São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
André Kissajikian - Diretor             Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5
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