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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados do exercicio em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)
Demonstrações dos resultados abrangentes do exercicio

 em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
 de 2019 e 2018 (valores expressos em reais) - Método indiretoAtivo            2019           2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa   79.248   518.228 
Títulos e valores mobiliários   562.752   680.684 
Contas a receber   29.326.768   28.947.811 
Estoques   41.172.671   28.669.627 
Impostos a recuperar   20.113.698   5.212.720 
Demais contas a receber     2.633.882     3.415.511 
Total do ativo circulante   93.889.019   67.444.581 
Ativo não circulante   
Impostos a recuperar   -   52.800 
Reinvestimento (ADENE)   3.355.024   3.174.119 
Depósitos judiciais   757.490   1.046.556 
Imposto de Renda e CSLL diferidos   505.242   1.934.448 
Demais contas a receber            22.367                     - 
        4.640.123       6.207.923 
Investimentos   15.390   15.390 
Imobilizado   208.425.759   210.839.550 
Intangível     10.714.342             5.753 
    219.155.491   210.860.693 
Total do ativo não circulante   223.795.614   217.068.616 
Total do ativo   317.684.633   284.513.197 

Resultado bruto              2019             2018
Receita operacional líquida   488.004.152   330.374.566 
Custo dos serviços prestados
 e vendas de mercadorias   (459.625.227)  (309.534.858)
Lucro bruto   28.378.925   20.839.708 
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais   (13.216.060)  (13.424.585)
Comerciais   (3.444.614)  (3.152.136)
Outras receitas operacionais   1.728.628   8.707 
    (14.932.046)  (16.568.014)
Resultado operacional   13.446.879   4.271.694 
Resultado financeiro
Receitas financeiras   1.327.811   796.963 

Despesas financeiras   (2.741.028)  (1.817.881)
      (1.413.217)     (1.020.918)
Resultado antes dos 
impostos sobre o lucro   12.033.662   3.250.776 
Imposto de renda e Contribuição social
Imposto de Renda e CSLL - corrente   (1.853.287)  (490.735)
Imposto de Renda e CSLL - diferido   (1.042.534)  (51.048)
    (2.895.821)  (541.783)
Resultado líquido do exercício   9.137.841   2.708.993 
Resultado por ação (em reais R$)   
Quantidade de ações no exercício   1.222.703   1.222.703 
Resultados básico e diluido por ação   7,47   2,22 

Resultado líquido do exercício           2019            2018
Lucro líquido do exercício 9.137.841    2.708.993 
Ajuste de avaliação patrimonial          (750.599)    (806.878)
Total do resultado abrangente do exercício  8.387.242      1.902.115 

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório do Auditores Independentes, estão 

a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia

Fluxo de caixa das atividades operacionais            2019            2018
Resultado antes do IRPJ e da CSLL  12.033.662   3.250.776 
Ajustes para conciliar o resultado
 antes dos impostos sobre o lucro 
Depreciações e amortizações  4.506.151   4.222.241 
Arrendamento mercantil  4.852.825   - 
Resultado líquido de ativo imobilizado alienado  430.524   - 
Encargos financeiros sobre financiamentos  292.589   645.370 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (127.560)  20.992 
Provisão (reversão) para contingências  (211.100)  59.472 
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos  
Contas a receber  (251.397)  16.739.552 
Estoques  (12.503.044)  (4.917.320)
Impostos a recuperar  (14.848.178)  (2.876.713)
Demais contas a receber  578.357   (2.000.185)
Depósitos judiciais  289.066   (427.496)
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos  
Fornecedores  15.362.328   6.759.744 
Obrigações trabalhistas e tributárias  1.025.391   (2.122.301)
Demais contas a pagar  11.235.164   76.979 
Imposto de Renda e CSLL pagos  (1.853.287)  (490.735)
Caixa líquido proveniente das
 aplicado nas atividades operacionais  20.811.491   18.940.376 
Fluxo de caixa das atividades de investimento  
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  (18.084.298)  (4.691.753)
Caixa líquido proveniente das aplicado
 nas atividades de investimento  (18.084.298)  (4.691.753)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Amortização de empréstimos  (2.410.103)  (9.731.043)
Com acionistas  
Incentivo fiscal IRPJ-Sudene  368.669   - 
Distribuição de lucros pagos  (1.242.671)  (3.397.250)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamentos  (3.284.105)  (13.128.293)
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa   (556.912)  1.120.330 
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes  
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do exercício  1.198.912   78.582 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  642.000   1.198.912 
Aumento (redução) líquida de
 caixa e equivalentes  (556.912)  1.120.330 

Passivo e patrimônio líquido              2019            2018
Circulante 
Empréstimos e financiamentos   1.690.233   2.127.175 
Fornecedores   57.565.413   42.203.085 
Obrigações trabalhistas e tributárias   9.120.851   8.095.459 
Dividendos a pagar   836.331   - 
Demais contas a pagar   706.172   97.166 
Arrendamento mercantil   4.292.450   - 
Total do passivo circulante    74.211.450    52.522.885
Passivo não circulante   
Empréstimos e financiamentos   2.538.722   4.219.294 
Imposto de Renda e CSLL diferidos   37.449.456   37.836.128 
Provisão para contingências   651.572   862.673 
Reinvestimento (ADENE)   1.433.811   1.701.026 
Arrendamento mercantil       6.600.923                     - 
Total do passivo não circulante     48.674.484     44.619.121 
Patrimônio líquido
Capital social   115.000.000   115.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial   72.696.003   73.446.602 
Reserva de luros   1.572.434   - 
Lucro/Prejuizo acumulado   5.530.262   (1.075.411)
Total do patrimônio líquido   194.798.699  187.371.191
Total do passivo e patrimônio líquido   317.684.633   284.513.197 

FERROLENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
C.N.P.J. (MF) sob nº 61.881.017/0001-90

Relatório da Administração

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)
    Ajuste de         Reservas de lucros   (Prejuízo)  
    Avaliação  Incentivos  Lucros  
    Capital social   Patrimonial      legal       Fiscais   acumulado              Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2017       115.000.000       74.253.480       -      -     (1.713.269)  187.540.211 
Dividendos complementares aprovados em AGO   -   -   -   -   (635.763)  (635.763)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial   -   (806.878)  -   -   806.878   - 
Lucro do exercício   -   -   -   -   2.708.993   2.708.993 
Reserva legal   -   -   144.906   -   (144.906)  - 
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene   -   -   -   617.753   (617.753)  - 
Distribuição de lucros aprovados pela Diretoria   -   -   -   -   (2.242.250)  (2.242.250)
Absorção de reserva de lucros com prejuízo acumulado                          -        -   (144.906)  (617.753)        762.659    - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018       115.000.000   73.446.602                -                -   (1.075.411)  187.371.191 
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene   -   -   -   -   368.669   368.669 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial   -   (750.599)  -   -   750.599   - 
Lucro do exercício   -   -   -   -   9.137.841   9.137.841 
Reserva legal   -   -   437.684   -   (437.684)  - 
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene   -   -   -   1.134.750   (1.134.750)  - 
Distribuição de lucros aprovados pela Diretoria                          -       -               -        -   (2.079.002)   (2.079.002)
Saldos em 31 de dezembro de 2019       115.000.000    72.696.003   437.684   1.134.750      5.530.262   194.798.699 

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018. 

Diretoria
João Luciano Granado - Diretor Presidente

Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente
Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - CRC 1.SP152.060/O-2

Transnovag Transportes S/A
CNPJ/MF nº 55.890.016/0001-09 

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em  Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)
   Reservas 
 Capital Ajuste de Reserva (Prejuízo)/lucro
 social avaliação patrimonial legal líquido acumulado Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 28.150.000 582.371 - (2.127.856) 26.604.515
Dividendos complementares - - - (399.562) (399.562)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (1.637) - 1.637 -
Lucro líquido do exercício - - - 664.196 664.196
Destinações - - - - -
Reserva legal - - 33.292 (33.292) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (158.135) (158.135)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado - - (33.292) 33.292 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 28.150.000 580.734 - (2.019.720) 26.711.014
Dividendos complementares aprovados em AGO - - - (323.465) (323.465)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (38.808) - 38.808 -
Lucro líquido do exercício - - - 3.876.177 3.876.17
Destinações
Reserva legal - - 195.749 (195.749) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (929.809) (929.809)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.150.000 541.926 195.749 446.242 29.333.917

Ativo 2019 2018
Ativo circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 19.855 62.338
Títulos e valores mobiliários 2.364.699 2.331.384
Contas a receber 10.296.088 10.061.092
Estoques 25.562 138.756
Impostos a recuperar 120.897 6.234
Outros ativos circulantes 894.045 545.257
Total do ativo circulante 13.721.146 13.145.061
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 649.334 1.021.276
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 677.388 273.973
Outros ativos não circulantes 105.193 123.125
 1.431.915 1.418.374
Investimentos 28 28
Imobilizado 21.368.161 19.303.334
Intangível 11.002.828 -
 32.371.017 19.303.362
Total do ativo não circulante 33.802.932 20.721.736
Total do ativo 47.524.078 33.866.797

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Passivo circulante 
Empréstimos e financiamentos 973.723 1.381.978
Fornecedores 1.475.262 1.207.086
Obrigações trabalhistas e tributárias 2.076.853 1.959.164
Adiantamentos de clientes 10.118 17.496
Dividendos a pagar 929.809 158.135
Arrendamento mercantil 3.104.488 -
Total do passivo circulante 8.570.253 4.723.859
Não circulante 
Empréstimos e financiamentos 795.449 1.765.358
Imposto de renda e contribuição social diferidos 279.164 299.166
Provisão para contingências 343.100 367.400
Arrendamento mercantil 8.202.195 -
Total do passivo não circulante 9.619.908 2.431.924
Patrimônio líquido
Capital social 28.150.000 28.150.000
Ajuste de avaliação patrimonial 541.926 580.734
Reserva de lucros 195.749 -
Lucro/Prejuízo acumulado 446.242 (2.019.720)
Total do patrimônio líquido 29.333.917 26.711.014
Total do passivo e patrimônio líquido 47.524.078 33.866.797

Resultado bruto 2019 2018
Receita operacional líquida 58.361.416 45.956.322
Custo dos serviços prestados (51.038.795) (42.687.988)
Lucro bruto 7.322.621 3.268.334
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas, comerciais e gerais (1.896.196) (1.701.161)
Outras receitas (despesas) operacionais 31.604 (496.684)
 (1.864.592) (2.197.845)
Resultado antes das receitas e
  (despesas) financeiras 5.458.029 1.070.489

Demonstrações dos resultados dos exercícios em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

 2019 2018
Resultado líquido do exercício 3.876.177 664.196
Ajuste de avaliação patrimonial (38.808) (1.637)
Total do resultado abrangente do exercício 3.837.369 662.559

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)

Diretoria: João Luciano Granado - Diretor Presidente
Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente

Júlio da Rocha Ribeiro - Contador - CRC 1SP 152.060/O-2

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório do Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 4.513.386 837.187
Ajustes para conciliar o resultado antes dos impostos sobre o lucro 
Depreciações e amortizações 1.058.679 915.901
Resultado liquido de ativo imobilizado alienado 84.523 1.430.184
Arrendamento mercantil 3.259.443 -
Encargos financeiros sobre financiamentos 144.388 247.323
Provisão para contingências (24.300) (54.600)
Provisão para créditos de liquidação dúvidosa 42.934 39.332
Aumento líquido/(redução) em ativos
Contas a receber de clientes (277.930) 1.118.292
Estoques 113.194 (85.500)
Depósitos judiciais 371.942 238.970
Outros ativos circulantes (330.856) (137.455)
Aumento líquido/(redução) em passivos 
Fornecedores 268.176 (347.493)
Obrigações trabalhistas e tributárias 117.689 (271.744)
Adiantamentos de clientes (7.378) 17.496
Arrendamento mercantil 11.306.683 -
Caixa proveniente das atividades operacionais 20.640.573 3.947.893
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (1.175.289) (174.877)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 19.465.284 3.773.016
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Aquisição de ativo imobilizado (17.470.300) (805.945)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimentos (17.470.300) (805.945)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Com terceiros 
Amortização de financiamentos (1.522.552) (1.864.914)
Caixa proveniente das atividades 
 de financiamentos com terceiros (1.522.552) (1.864.914)
Com acionistas 
Distribuições de lucros pagos (481.600) (585.835)
Caixa utilizado nas atividades de 
 financiamentos com acionistas (481.600) (585.835)
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de financiamentos (2.004.152) (2.450.749)
Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa (9.168) 516.322
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.393.722 1.877.400
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.384.554 2.393.722
Aumento (redução) líquido de caixa 
e equivalentes de caixa (9.168) 516.322

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2019 
e de 2018 (Valores expressos em  Reais) Método Indireto

Resultado Financeiro 2019 2018
Despesas financeiras (1.012.297) (460.144)
Receitas financeiras 67.654 226.842
 (944.643) (233.302)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 4.513.386 837.187
Imposto de renda e contribuição social - Corrente (1.060.626) (168.643)
Imposto de renda e contribuição social - Diferido 423.417 (4.348)
Lucro líquido do exercício 3.876.177 664.196
Resultado por ação (em reais R$)
Quantidade de ações 2.400.000 2.400.000
Resultado básico e diluido por ação - Reais 1,62 0,28

Durante este período, a tecnologia tem 
sido fundamental não só para passar 
o tempo navegando em redes sociais 

e em streaming (transmissão de conteúdo, 
como áudio ou vídeo, on-line), mas também 
— e principalmente — para dar continuidade 
às interações humanas. 

“Já que não podemos ter relacionamentos 
humanos nem ficar muito próximos, a internet 
cumpre esse papel, além de promover ações 
sociais como o compartilhamento de listas de 
supermercado, compra de produtores locais e 
outras ações. A tecnologia tem esse objetivo, ser 
um canal facilitador para atividades humanas”, 
afirma Maria Carolina Avis, professora do curso 
de Marketing Digital do Centro Universitário 
Internacional Uninter. 

A tecnologia aproxima as pessoas não só em 
tempos de crise, mas no cotidiano. A chegada 
dos aplicativos, das redes sociais e até mesmo 
dos buscadores (como o Google) mudaram o 
modo de vida. Maria afirma que o uso dessas 
soluções aumentou durante o isolamento so-
cial. “Os serviços de delivery estão sendo muito 
utilizados; aulas on-line, serviços de streaming 
e redes sociais acumulam absurdos números 
de acessos todos os dias durante a crise, já 
que as pessoas buscam entretenimento e uma 

atividade que ajude em suas tarefas”, comenta.
Outro movimento comportamental apontado 

pela professora foi o aumento na utilização de 
ferramentas de videoconferência por pessoas 
que, mesmo com a distância física, querem se 
comunicar e manter um contato humano por 
precisarem ficar longe fisicamente. “Também 
estão sendo muito usadas por empresas, para que 
seus colaboradores continuem suas atividades 
habituais e por instituições de ensino para que 
seus alunos continuem aprendendo”, completa.

A professora ressalta que a utilização dessas 
soluções tecnológicas neste período de crise 
pode mudar o comportamento e a cultura 
organizacional. As equipes da Microsoft, por 
exemplo, registraram, desde o final de janeiro, 
um aumento de 500% no uso interno das suas 
soluções Teams para reuniões, chamadas e 
conferências na China. Segundo a empresa, 
o uso também aumentou nos Estados Unidos.

“Muitas companhias que antes não acredi-
tavam no trabalho em regime de teletrabalho 
agora se obrigam a adotar essa opção. Mais 
importante que as ferramentas que estamos 
usando durante os tempos de crise é a ciber-
cultura, que estará avançada após a pandemia. 
Como na vida, tudo que é ruim tem uma parte 
boa”, afirma (AI/Uninter).

A tecnologia tem esse objetivo, ser um canal facilitador para atividades humanas.

uninter.com/reprodução

Tecnologia aproxima pessoas 
em período de isolamento

Em tempos de quarentena, algumas soluções tecnológicas têm unido amigos 
e desconhecidos para minimizar o isolamento

Nota 1-Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo social: a) 
Compra, Venda e Locação de imóveis; b) Loteamento, Desmembramento 
ou Desdobro de terrenos por conta própria e de terceiros; c) Incorporação 
imobiliária; d) Prestação de serviços técnicos e de administração a terceiros. 
Nota 2-Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações contábeis fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a NBC TG 1.000. a) As receitas 
são reconhecidas pelo regime de caixa, de acordo com as medições físicas 
de cada contrato, e baseado nos custos incorridos e apropriados até a data, 
pelo mesmo critério. b) As depreciações são calculadas pelo método linear, 
considerando o tempo de vida útil econômica dos bens, de acordo com a 
legislação. c) A Provisão para imposto de renda e contribuição social são 
constituídas com base nos livros fiscais apurados de acordo com a legisla-
ção em vigor. d) O histórico e as projeções do contas a receber indicaram 
ser desnecessária a constituição de Provisão para Devedores Duvidosos. 
Nota 3-Estoques: 2019 2018
Imóveis para comercialização 766.420,82 766.420,82
Loteam/incorporação 
  imobilizado em andamento 1.670.350,69 1.670.258,94
 2.436.771,51 2.436.679,76 
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda.
Nota 4 - Investimentos: a) Investimentos 2019 2018
Incentivos Fiscais 13.073,58 3.073,58 
Total 13.073,58 13.073,58 
b) Sociedades em Conta de Participação
SCP Pontal de Guaratuba 134.978,17 134.978,17
SCP Bragança I, II, III e IV - -
SCP Reserva/Morada do Engenho 45.600,00 45.600,00
SCP Itaguaré/Bertioga 8.185,31 8.185,31

Relatório da Diretoria
No ano de 2019  a empresa permaneceu em sua estratégia de mitigação de riscos e nos propusemos a  priorizar o desenvolvimento  de empreendimentos voltados para o segmento popular, objetivando canalizar nossos recursos 
para produtos que fossem mais seguros  e com maior liquidez uma vez que a demanda por este produto é expressivamente maior que qualquer outro segmento do mercado. As despesas efetuadas com suas aprovações, reverterão 
em investimentos futuros pois  a empresa deve aprovar em 2020 diversos empreendimentos nas cidades do interior de São Paulo, ou seja  Montemor, Várzea Paulista, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Mogi das Cruzes e na capital São 
Paulo.  Agradecemos nossos colaboradores pelo empenho e competência que nos permitirão obter resultados consistentes e a nossos clientes, fornecedores e acionistas pela confiança em nós depositada. A diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019 e 2018 - (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas - (Em R$)

 Ativo 2019 2018
Ativo Circulante 3.962.681,20 3.944.593,38
   Caixa equivalente de caixa 40.106,34 9.423,57
   Caixa e Bancos 33.283,71 3.702,74
   Aplicações Financeiras 6.822,63 5.720,83
   Clientes  1.472.850,47 1.498.605,52
   Adiantamentos a funcionários 6.989,24 0,00
   Estoque (nota 3) 2.436.771,51 2.436.564,29
   Outros valores a receber 5.963,64 0,00
Ativo Não Circulante 11.524.923,55 11.741.951,22
  Realizável a Longo Prazo - -
  Investimentos (nota 4) 11.489.484,52 11.698.492,22
  Imobilizado (nota 5) 885.791,95 881.797,59
  (-) Depreciação/Amortização
      Acumulada (nota 5) -850.352,92 -838.338,59
Total Ativo 15.487.604,75 15.686.544,60

Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva para Investimentos Reserva de Lucros Total
Saldos em 31/12/2017 7.000.000,00  924.067,23  2.500.000,00 (986.742,06) 9.437.325,17 
  Distribuição de Lucros - - - (300.000,00) (300.000,00)
   Desconstituição de reserva - - (2.500.000,00) 2.500.000,00 -
   Lucro Líquido do Exercício -    227.812,52  - 4.328.437,89  4.556.250,41 
Saldos em 31/12/2018 7.000.000,00  1.151.879,75  - 5.541.695,83  13.693.575,58 
   Distribuição de Lucros - - - (350.000,00) (350.000,00)
   Lucro Líquido do Exercício - - - (781.535,97) (781.535,97)
Saldos em  31/12/2019 7.000.000,00  1.151.879,75  -    4.410.159,86  12.562.039,61 

Passivo 2019 2018
Passivo Circulante 2.230.570,07 1.303.682,59
   Empréstimos de pessoas ligadas 601.580,47 178.700,00
   Fornecedores 39.668,87 15.257,86
   Salários e Encargos Trabalhistas 217.309,72 211.581,19
   Encargos Tributários 298.336,82 329.515,42
   Dividendos a Pagar 456.327,81 234.690,64
   Outras contas a pagar 612.797,95 329.306,79
   Imposto Renda e Contribuição Social  4.548,43 4.630,69
Passivo Não Circulante 694.995,07 689.286,43
   Receitas diferidas 694.995,07 689.286,43
Patrimônio Liquido 12.562.039,61 13.693.575,58
  Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
  Reserva Legal 1.151.879,75 1.151.879,75
  Reservas Para Investimentos 0,00 0,00
  Reservas de lucros a disposição da AGO 4.410.159,86  5.541.695,83 
Total Passivo 15.487.604,75 15.686.544,60

Demonstração do Resultado  31/12/2019 31/12/2018
    Serviços Vendidos 121.737,64 22.243,19
   Imóveis e participações Imobiliárias 790.725,60 1.179.449,84
Receita Operacional Bruta 912.463,24 1.201.693,03
  Impostos e Devoluções -32.973,77 -43.861,80
Receita Operacional Liquida 879.489,47 1.157.831,23
  Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos -31.108,26 -64.479,03
Lucro Bruto 848.381,21 1.093.352,20
Despesas Operacionais
  Despesas Gerais e Administrativas -2.358.993,65  -2.731.814,82
  Despesas Tributarias -52.168,21 -208.763,01
  Depreciação e Amortização -12.076,97 -74.759,31
  Financeiras Líquidas -43.376,19 -495,70
  Resultado nas participações societárias 863.786,27 6.508.850,06
Resultado Operacional -754.447,54 4.586.369,42
Lucro  Antes do Imposto Renda -754.447,54 4.586.369,42
  Provisão para IR e C.S.L.L. -27.088,43 -30.119,01
Lucro Liquido -781.535,97 4.556.250,41
Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2019 31/12/2018
Atividades Operacionais -468.785,57  4.658.444,65 
Prejuízo/Lucro Liquido Contábil -781.535,97  4.556.250,41 
Ajustes:  
Depreciação e Amortização 12.076,97  74.759,31 
Variações nos Circulantes 
Aumento/Diminuição Nas Contas a Receber 25.755,05  -278.669,02 
Aumento/Diminuição Nos Estoques 
 e nas Despesas -13.160,10  33.252,25 
Aumento/Diminuição Nas Contas 
  a Pagar e Provisões 282.369,84  -51.879,22 
Aumento/Diminuição Nas Contas Diferidas 5.708,64  324.730,92 
Atividades de Financiamentos 294.517,64  131.365,69 
Empréstimos 422.880,47  458.855,44 
Pagamento de Dividendos -128.362,83  -327.489,75 
Atividades de Investimentos 204.950,70  -4.990.192,45 
Aquisições de Imobilizado -4.057,00  -10.407,53 
Investimentos em Outras Empresas 209.007,70  -4.979.784,92 
Resultado de Fluxo De Caixa 30.682,77  -200.382,11 
Equivalentes de caixa no inicio do exercício 9.423,57  209.805,68 
Equivalentes de caixa no final do exercício 40.106,34  9.423,57

SCP Ribeirão Preto /Conquista 178.909,25 178.709,25
SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba 1.510.536,13 2.420.086,13
SCP Jardim Imperador 84.963,23 132.174,11
SCP Itapetininga 37.208,71 37.208,71
SCP São Carlos 988.762,50 599.054,50
SCP Montemor 155.491,00 89.991,00
Equivalências Patrimoniais SCP’S
Pontal De Guaratuba (134.978,17) 36.272,38
Bragança I, II, III e IV 774.140,34 868.597,50
Reserva/ Morada do Engenho 1.433.916,15 1.248.534,52
Itaguaré/Bertioga (8.185,31) R$ -
Ribeirão Preto/Conquista (67.260,54) (67.260,54)
Guarulhos/Itaquaquecetuba 337.821,70 391.657,03
Jardim Imperador (204.798,91) (204.798,91)
Itapetininga (2.135,35) (2.135,35)
São Carlos 765.887,17 (76.405,62)
Ak 18 Empreendimento e Partipações Ltda  - 10.220,41
Montemor (149.407,72) 11,50
Total 5.889.633,66 5.850.680,10
Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 e referem-se a sociedades em conta de 
participação. c) Outras Participações: 
Campos de Atibaia Empreendimentos
    Imobiliários Ltda 537.513,45 537.513,45
Equivalência Patrimonial 5.049.263,83 5.297.225,09
Total 5.586.777,28 5.834.738,54
Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, cujos 
efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 31 de 
dezembro de 2018 e 2019 e refere-se a participação direta no capital social.

Nota 5-Imobilizado: Imobilizado 2019 2018 Depreciação
Equipamentos Telefônicos 15.025,03 15.025,03 4,00%
Máquinas e Equipamentos 308.571,58 308.571,58 10,00%
Móveis e utensílios 165.082,53 161.025,53 10,00%
Equipamentos de Informática 292.354,22 292.416,86 20,00%
Veículos 98.465,00 98.465,00 20,00%
Instalações 6.293,59 6.293,59 10,00%
Total do custo 885.791,95 881.797,59
(-) Depreciação Acumulada (850.352,92) (838.338,59)
Total 35.439,03 43.459,00
Nota 6-Capital Social: O Capital Social de R$ 7.000.000,00 encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000 
ações no valor de R$ 1,00 Nota 7-Receitas Diferidas: Estão contabiliza-
das as receitas e custos não realizados, decorrentes da venda de imóveis.
Nota 8-Seguros:Os seguros contratados são suficientes para a cobertura 
de eventuais perdas. Nota 9-Contingências: Não são conhecidas eventu-
ais contingências que possam afetar o resultado. 

• Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
• Lazaro Venâncio da Silva - CRC TC 1 SP 195828/0-7

        CONSURB S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 55.323.455/0001/30

Novênio Pavan Participações S/A
CNPJ/MF nº 03.483.357/0001-66

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Balanços patrimoniais da Controladora (individual) e Consolidado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados do exercícios da Controladora (individual) e Consolidado 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios da Controladora (individual) e Consolidado
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido da Controladora (individual) e Consolidado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório do Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia

Conselho de Administração
Elizabeth Pavan - Presidente

Enide Pavan - Conselheira
Emerson Roberto Pavan Rodriguez - Conselheiro

Diretoria
Enide Pavan - Diretora Presidente

João Luciano Granado - Diretor Superintendente
Thiago Pavan Barcia Fonseca - Diretor sem Designação

Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - Contador
CRC 1.SP152.060/O-2

Demonstrações dos fluxos de caixa da Controladora (individual) e Consolidado
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Reais)

Ativo Controladora Consolidado
Ativo circulante 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 2.827 102.686 101.930 683.252 
Títulos e valores mobiliários - - 2.927.451 3.012.068 
Contas a receber - - 38.326.276 39.008.903 
Estoques - - 41.198.234 28.808.383 
Impostos a recuperar - - 20.234.595 5.218.954 
Dividendos a receber 1.330.635 118.375 - - 
Outros ativos circulantes 20.687 2.195.572 3.548.614 6.156.339 
Total do ativo circulante 1.354.149 2.416.633 106.337.100 82.887.899 
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar - - - 52.800 
Reinvestimento (ADENE) - - 3.355.024 3.174.118 
Dividendos antecipados 558.523 7.156.692 558.523 7.156.692 
Depósitos judiciais 114.280 109.642 1.521.104 2.177.474 
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 1.182.629 2.208.421 
Demais contas a receber - - 127.560 123.125 
 672.803 7.266.334 6.744.840 14.892.630 
Investimentos 162.652.895 155.326.299 15.417 15.417 
Imobilizado - - 229.793.920 230.142.883 
Intangível - - 21.717.171 5.753 
 162.652.895 155.326.299 251.526.508 230.164.053 
Total do ativo não circulante 163.325.698 162.592.633 258.271.348 245.056.683
Total do ativo 164.679.846 165.009.266 364.608.447 327.944.581 

Passivo e Patrimônio Líquido Controladora Consolidado
Passivo circulante 2019 2018 2019 2018
Empréstimos e financiamentos - - 2.663.956 3.509.153 
Fornecedores - - 57.744.095 43.410.169 
Obrigações trabalhistas e tributárias 404 2.091 11.198.108 10.056.714 
Demais contas a pagar - - 716.290 114.660 
Imposto de renda e contribuição social a recolher - 3.847 - 3.847 
Dividendos a pagar - - 436.948 39.760 
Arrendamento mercantil - - 7.396.938 - 
Total do passivo circulante 404 5.938 80.156.335 57.134.303 
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos - - 3.334.171 5.984.652 
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 257.888 37.728.620 38.393.182 
Reinvestimento (ADENE) - - 1.433.811 1.701.026 
Provisão para contingências - - 994.672 1.230.072 
Arrendamento mercantil - - 14.803.118 - 
Total do passivo não circulante - 257.888 58.294.392 47.308.932 
Patrimônio líquido 
Capital social 114.000.000 114.000.000 114.000.000 114.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial 52.911.294 53.482.474 52.911.294 53.482.474 
Prejuízos acumulados (2.231.852) (2.737.033) (2.231.852) (2.737.033)
Patrimônio líquido da Controladora 164.679.442 164.745.441 164.679.442 164.745.441
(+/-) Participação de não controladores - - 61.478.279 58.755.906 
Total do patrimônio líquido 164.679.442 164.745.441 226.157.721 223.501.347
Total do passivo e patrimônio líquido 164.679.846 165.009.266 364.608.447 327.944.581

 Controladora Consolidado
Resultado bruto 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida - - 532.985.818 366.576.088 
Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas - - (497.284.272) (342.468.046)
Lucro bruto - - 35.701.546 24.108.042 
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais (26.417) (64.236) (15.138.672) (15.189.982)
Comerciais - - (3.444.614) (3.648.820)
Outras receitas operacionais - - 1.760.232 8.707 
 (26.417) (64.236) (16.823.054) (18.830.095)
Resultado de equivalência patrimonial 9.501.510 2.453.802 - -
Resultado operacional 9.475.093 2.389.566 18.878.492 5.277.947 
Resultado financeiro
Despesas financeiras (980) (1.501) (3.754.305) (2.279.525)
Receitas financeiras 38.019 120.414 1.433.484 1.144.219 
 37.039 118.913 (2.320.821) (1.135.306)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 9.512.132 2.508.479 16.557.671 4.142.641
IRPJ e CSLL - correntes (237.572) (252.446) (3.151.485) (911.825)
IRPJ e CSLL - diferidos 257.888 257.856 (361.230) 202.460
Lucro líquido do exercício 9.532.448 2.513.889 13.044.956 3.433.276
Atribuível aos:
Acionistas controladores   9.532.448 2.513.889
Acionistas não controladores   3.512.508 919.387
   13.044.956 3.433.276
Resultado por ação (em reais R$)
Quantidade de ações 1.121.113 1.121.113
Lucro líquido básico e diluído por ação 8,50 2,24

 Controladora Consolidado

 2019 2018 2019 2018

Resultado líquido do exercício 9.532.448 2.513.889 13.044.956 3.433.276

Outros resultados abrangentes 

Ajuste de avaliação patrimonial em controladas (571.180) (584.004) (571.180) (584.004)

Total do resultado abrangente do exercício 8.961.268 1.929.885 12.473.776 2.849.272 

Total do resultado abrangente do exercício atribuível a: 

Acionistas da Companhia 8.961.268 1.929.885 8.961.268 1.929.885 

Não controladores - - 3.512.508 919.387 

                   Reservas
 Capital Ajuste de Reserva Reserva de Prejuízo  Participação de não
 social avaliação patrimonial legal lucros a realizar acumulado Total controladores Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 114.000.000 54.066.478 - - (2.891.928) 165.174.550 58.776.071 223.950.621
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas - (584.004) - - 584.004 - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 2.513.889 2.513.889 919.387 3.433.276
Reserva legal - - 154.895 - (154.895) - - - 
Distribuição de lucros - - - - (2.942.997) (2.942.997) (939.552) (3.882.549)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado - - (154.895) - 154.895 - - - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 114.000.000 53.482.474 - - (2.737.033) 164.745.441 58.755.906 223.501.347 
Baixa de incentivos fiscal sobre imposto de renda na controlada - - - - 266.276 266.276 - 266.276 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas - (571.180) - - 571.180 - - - 
Lucro líquido do exercício - - - - 9.532.448 9.532.448 3.512.508 13.044.956 
Reserva legal - - 505.181 - (505.181) - - -
Distribuição de lucros aprovados pela AGO - - - - (9.864.722) (9.864.722) (790.135) (10.654.857)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado - - (505.181) - 505.181 - - - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 114.000.000 52.911.294 - - (2.231.852) 164.679.442 61.478.279 226.157.721 

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Resultado antes do IR e contribuição social 9.512.132 2.508.479 16.557.671 4.142.641
Ajustes para conciliar o resultado antes dos impostos ao caixa
 líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais 
 Depreciações e amortizações - - 5.564.830 5.138.142 
 Arrendamento mercantil - - 8.112.268 - 
 Participação de não controladores - - (790.135) (939.552)
 Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa - - (84.626) 60.324 
 Resultado líquido de ativo imobilizado alienado - - 515.047 1.430.184
 Encargos financeiros sobre financiamentos - - 436.977 892.693 
 Provisão (reversão) para contingências - - (235.400) 4.872 
 Resultado de equivalência patrimonial (9.501.510) (2.453.802) - - 
Aumento (redução) em ativos 
 Contas a receber - - 767.253 17.857.843 
 Estoques - - (12.389.851) (5.002.820)
 Impostos a recuperar - - (14.962.841) (2.882.947)
 Demais contas a receber 2.174.885 2.046.766 2.422.384 (90.872)
 Depósitos judiciais (4.638) (36.831) 656.370 (225.354)
Aumento (redução) em passivos 
 Fornecedores - - 14.333.926 (7.015.179)
 Obrigações trabalhistas e tributárias (1.687) (10.819) 1.141.394 (2.404.863)
 Demais contas a pagar - - 731.602 (56.814)
 Arrendamento mercantil - - 22.200.056 - 
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações 2.179.182 2.053.793 44.976.925 10.908.298 
 Imposto de renda e contribuição social pagos (241.419) (304.639) (3.155.332) (964.021)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) 
 atividades operacionais 1.937.763 1.749.154 41.821.593 9.944.277
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
 Aquisições de ativo imobilizado e intangível - - (35.554.600) (5.497.697)
 Recebimento pela venda de ativo imobilizado - - 
 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos - - (35.554.600) (5.497.697)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Com terceiros
 Captação de empréstimos e financiamentos - - (292.589) 13.427.428 
 Amortização de empréstimos e financiamentos - - (3.640.066) (11.595.958)
 Dividendos recebidos 1.228.931 1.272.751 - - 
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades
  de financiamentos com terceiros 1.228.931 1.272.751 (3.932.655) 1.831.470 
Com acionistas 
 Incentivo fiscal IRPJ-Sudene na Controlada - - 266.276 - 
 Devolução de (dividendos antecipados) 6.598.169 (1.655.396) 6.598.169 (1.655.396)
 Distribuições de lucros pagos (9.864.722) (1.323.504) (9.864.722) (2.942.997)
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades
 de financiamentos com acionistas (3.266.553) (2.978.900) (3.000.277) (4.598.393)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades de financiamentos (2.037.622) (1.706.149) (6.932.932) (2.766.923)
Aumento/(redução) líquido de caixa 
e equivalentes de caixa (99.859) 43.005 (665.939) 1.679.657
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários 
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 102.686 59.681 3.695.320 2.015.663 
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.827 102.686 3.029.381 3.695.320 
Aumento/(redução) líquido de caixa 
e equivalentes de caixa (99.859) 43.005 (665.939) 1.679.657
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