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Balanços Patrimoniais - (Em Reais)

Coati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/A
CNPJ 03.080.803/0001-91

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/20, compostas do Balanço Patrimonial, da Demons-
tração do Resultado Economico, da Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido e da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Permanecemos à disposição de V.Sas., para qualquer esclarescimentos necessários.

Passivo              2019              2020
Circulante 18.418,02 18.418,02
Contas a Pagar ....................................... 4.658,02 4.658,02
Adiantamento .......................................... 13.760,00 13.760,00
Obrigações Tributárias ............................ 0,00 0,00
Exigível a Longo Prazo ......................... 325.694,17 325.694,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 325.694,17 325.694,17
Patrimônio Líquido ................................ 15.707.247,89 19.832.891,49
Capital Social .......................................... 12.813.303,00 12.813.303,00
Lucros Acumulados ................................ 2.893.944,89 7.019.588,49
Total do Passivo ..................................... 16.051.360,08 20.177.003,68

 Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos  (Em Reais)
            2019              2020

Origens do Recursos 1.909.588,65 4.125.643,60
Lucro/Prejuízo do Exercício ....................... 1.909.588,65 4.125.643,60
Depreciações .............................................. 0,00 0,00
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00 0,00
Diminuição do Ativo Realizavel a Longo Prazo 0,00 0,00

Aplicações dos Recursos ............................. 0,00 0,00
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
Aquisições do Imobilizado .......................... 0,00 0,00

Variação do Capital Circulante Líquido ......... 1.909.588,65 4.125.643,60
(+) Origens dos Recursos
  (-) Aplicações dos Recursos ...................... 1.909.588,65 4.125.643,60

   Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Descrição          Inicial            Final Variações
( + ) Ativo Circulante .................... 1.352.800,00 1.352.800,00 0,00
( - ) Passivo Circulante ................ 18.418,02 18.418,02 0,00
( = ) Capital Circulante Líquido CCL 1.334.381,98 1.334.381,98 0,00

Diretoria:

• Rui Belusci   •   Ingeborg Christine Boehm
 Lauro Matsuo Sakuraba - Contador - CRC-1SP098679/O2

Ativo              2019              2020
Circulante ....................................... 1.352.800,00 1.352.800,00
Caixa e Bancos .............................. 0,00 0,00
Adiantamento Despesas ................ 20.000,00 20.000,00
Outras Contas a Receber .............. 1.332.800,00 1.332.800,00

Realizável a Longo Prazo .............. 28.769,80 28.769,80
Adiantamento coligadas ................. 28.769,80 28.769,80

Permanente ..................................... 14.669.790,28 18.795.433,88
Investimentos ................................ 14.474.790,28 18.600.433,88
Bens .............................................. 256.714,00 256.714,00
( - ) Depreciações Acumuladas ...... (61.714,00) (61.714,00)

Total do Ativo .................................. 16.051.360,08 20.177.003,68
Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido para

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2020
Capital Lucro/Prejuizos Total Patrimonio

          Social      Acumulados             Líquido
Saldos em 31/12/2018 12.813.303,00 984.356,24 13.797.659,25
Lucro no Exercício ...... 0,00 1.909.588,65 1.909.588,65
Saldos em 31/12/2019 12.813.303,00 2.893.944,89 15.707.247,89
Lucro no Exercício ...... 0,00 4.125.643,60 4.125.643,60
Saldos em 31/12/2020 12.813.303,00 7.019.588,49 19.832.891,49

 Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (Em Reais)
Resultado Operacional ...................            2019             2020
Despesas Gerais ........................... 0,00 0,00
Honorários Profissionais ................ 0,00 0,00
Impostos e Taxas .......................... 0,00 0,00
Despesas Financeiras .................... 0,00 0,00
Outras Despesas ........................... 0,00 0,00

Resultado Operacional .................... 0,00 0,00
Equivalencia Patrimonial .................. 1.909.588,65 4.125.643,60
Resultado Líquido ............................ 1.909.588,65 4.125.643,60

Alexandria Incorporadora Ltda.
CNPJ 09.280.707/0001-73 - NIRE 35.222.021.241
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas

Em 30/3/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 22.114.750,00 para R$ 20.114.750,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

Vermonth Incorporadora Ltda.
CNPJ/ME 09.061.512/0001-32 - NIRE 35.221.734.766

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/3/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 33.147.440,00 para R$ 29.147.440,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto 
a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cin-
co) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. 
Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: 
A. C. N. D. DA S. 21488016860. CNPJ: **.*32.344/0001-**, Contrato: 4500035473; Empresa: A. K. S. DA S. 
45192249856, CNPJ: **.*22.879/0001-**, Contrato: 4500023170; Empresa: A. G. DE B. 29228376880, CNPJ: 
**.*29.291/0001-**, Contrato: 4500040624; Empresa: H. L. B. 27953749866, CNPJ: **.*58.946/0001-**, Contra-
to: 4500022481; Empresa: C. R. C. A. R. LTDA, CNPJ: **.*45.875/0001-**, Contrato: 4500040300; Empresa: 
R. S. DE S. 32397043823, CNPJ: **.*61.339/0001-**, Contrato: 4500034954; Empresa: L. G. G. B. H., CNPJ: 
**.*27.401/0001-**, Contrato: 4500035197; Empresa: C A B F. EIRELI, CNPJ: **.*03.559/0001-**, Contrato: 
4500040866, Empresa: C. DA S. C. 03642336302, CNPJ: **.*32.561/0001-**, Contrato: 4500043338; Empre-
sa: C. A. DA S. 43917422840, CNPJ: **.*91.195/0001-**, Contrato: 4500025742; Empresa: J. A. P. B., CNPJ: 
**.*40.926/0001-**, Contrato: 4500037896; Empresa: D. L. LTDA, CNPJ: **.*15.811/0001-**, Contrato: 4500025176.

A Serasa Experian lança 
o Monitore Clientes, uma 
solução gratuita que permite 
às PMEs monitorar até 100 
clientes e fornecedores, rece-
bendo alertas em tempo real 
toda vez que qualquer destes 
CNPJ sofrerem alterações, 
proporcionando a possibili-
dade de adotar ações mais 
rápidas na hora de gerir os 
riscos dos acordos comerciais 
e mais segurança na tomada 
de decisão. 

Além disso, o Monitore foi 
desenvolvido com uma dinâ-
mica inteligente que mostra 
automaticamente como está a 
distribuição do risco da cartei-
ra, indicando se a chance de 
sofrer prejuízos com inadim-
plência é baixa, média, alta 
ou altíssima, de acordo com 
o score de crédito de cada 
empresa monitorada.

“Saber o que acontece 
com o seu cliente e os seus 
fornecedores não só traz 
insumos importantes para 
fazer a gestão financeira do 
negócio, como também ajuda 
a melhorar o relacionamento 
com eles. Saber que houve 
uma alteração no CNPJ abre 
uma oportunidade para se 
aproximar, mudar a forma 
como se comunica e rever as 
estratégias para uma gestão 
financeira mais saudável. 

A Serasa Experian acredi-
ta no impacto positivo que 
isso traz para o mercado das 
PMEs e lança uma plataforma 
ainda mais eficiente para os 
empresários”, diz o vice-pre-
sidente de Pequenas e Médias 
Empresas e Identidade Digital 
da Serasa Experian, Cleber 
Genero. O lançamento vai ao 
encontro de uma necessidade 
dos empreendedores identi-
ficada por uma pesquisa da 
Serasa Experian realizada no 
fim do ano passado. 

Ao serem questionados 

 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados dos exercicios em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercicios

 em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
 de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais) - Método indiretoAtivo           2020           2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa  163.398   79.248 
Títulos e valores mobiliários  603.311   562.752 
Contas a receber  32.463.457   29.326.768 
Estoques  17.305.088   41.172.671 
Impostos a recuperar  13.429.728   20.113.698 
Demais contas a receber  2.029.298   2.633.882 
Total do ativo circulante  65.994.280   93.889.019 
Ativo não circulante  
Impostos a recuperar  11.140   - 
Reinvestimento (ADENE)  -   3.355.024 
Depósitos judiciais  829.672   757.490 
Imposto de Renda e 
Contribuição Social diferidos  4.459.526   505.242 
Demais contas a receber  10.013   22.367 
Investimentos  15.390   15.390 
Imobilizado líquido  207.274.434   208.425.759 
Intangível líquido  6.788.832   10.714.342 
Total do ativo não circulante  219.389.007   223.795.614 
Total do ativo  285.383.287   317.684.633 

Resultado bruto             2020             2019
Receita operacional líquida  331.474.364   488.004.152 
Custo dos serviços prestados 
e vendas de mercadorias  (329.618.291)  (459.625.227)
Lucro bruto  1.856.073   28.378.925 
Receitas (Despesas) operacionais  
Administrativas e gerais  (12.583.267)  (13.216.060)
Comerciais  (3.397.076)  (3.444.614)
Outras receitas operacionais  961.004   1.728.628 
   (15.019.339)  (14.932.046)
Resultado operacional  (13.163.266)  13.446.879 
Resultado financeiro  
Receitas financeiras  1.868.288   1.327.811 

Despesas financeiras  (2.006.053)  (2.741.028)
   (137.765)  (1.413.217)
Resultado antes 
dos impostos sobre o lucro  (13.301.031)  12.033.662 
Imposto de renda e Contribuição social  
Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente  -   (1.853.287)
Imposto de Renda 
e Contribuição Social - diferido  4.330.076   (1.042.534)
   4.330.076   (2.895.821)
Resultado líquido do exercício  (8.970.955)  9.137.841 
Resultado por ação (em reais R$)  
Quantidade de ações no exercício  1.222.703   1.222.703 
Resultados básico e diluido por ação  (7,34)  7,47 

Resultado líquido do exercício           2020            2019
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício  (8.970.955)  9.137.841 
Ajuste de avaliação patrimonial  (729.478)  (750.599)
Total do resultado abrangente do exercício  (9.700.433)  8.387.242 

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

a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia.

            2020            2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do IRPJ e da CSLL  (13.301.031)  12.033.662 
Ajustes para conciliar o resultado 
antes dos impostos sobre o lucro
Depreciações e amortizações  4.249.460   4.506.151 
Arrendamento mercantil  4.270.756   4.852.825 
Resultado líquido de ativo imobilizado alienado  2.184   430.524 
Encargos financeiros sobre financiamentos  330.555   292.589 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (70.395)  (127.560)
Provisão (reversão) para contingências  51.570   (211.100)
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos  
Contas a receber  (3.066.294)  (251.397)
Estoques  23.867.583   (12.503.044)
Impostos a recuperar  6.672.830   (14.848.178)
Demais contas a receber  3.971.962   578.357 
Depósitos judiciais  (72.182)  289.066 
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos  
Fornecedores  (16.236.998)  15.362.328 
Obrigações trabalhistas e tributárias  (957.871)  1.025.391 
Demais contas a pagar  (5.229.572)  11.235.164 
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos  -   (1.853.287)
Caixa líquido gerado 
pelas atividades operacionais  4.482.557   20.811.491 
Fluxo de caixa das atividades de investimento  
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  (3.445.565)  (18.084.298)
Caixa líquido aplicados nas 
atividades de investimento  (3.445.565)  (18.084.298)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Captação de empréstimos e financiamentos  4.000.000  
Amortização de empréstimos  (3.684.540)  (2.410.103)
Com acionistas  
Incentivo fiscal IRPJ-Sudene  1.275.074   368.669 
Distribuição de lucros pagos  (2.502.817)  (1.242.671)
Caixa líquido utilizado nas 
atividades de financiamentos  (912.283)  (3.284.105)
Aumento (Redução) de caixa 
e equivalentes de caixa  124.709   (556.912)
No início do exercício  642.000   1.198.912 
No final do exercício  766.709   642.000 
Aumento (Redução) de caixa 
e equivalentes de caixa  124.709   (556.912)

Passivo e patrimônio líquido             2020            2019
Passivo circulante  
Empréstimos e financiamentos  3.134.798   1.690.233 
Fornecedores  41.328.415   57.565.413 
Obrigações trabalhistas e tributárias  8.162.980   9.120.851 
Dividendos a pagar  512.670   836.331 
Demais contas a pagar  813.215   706.172 
Arrendamento mercantil  4.020.132   4.292.450 
Total do passivo circulante  57.972.210   74.211.450 
Passivo não circulante  
Empréstimos e financiamentos  1.740.172   2.538.722 
Imposto de Renda e CSLL diferidos  37.073.664   37.449.456 
Provisão para contingências  703.142   651.572 
Reinvestimento (ADENE)  -   1.433.811 
Arrendamento mercantil  2.970.437   6.600.923 
Total do passivo não circulante  42.487.415   48.674.484 
Patrimônio líquido  
Capital social  117.000.000   115.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial  71.966.525   72.696.003 
Reserva de luros  -   1.572.434 
Lucro/Prejuizo acumulado  (4.042.863)  5.530.262 
Total do patrimônio líquido  184.923.662   194.798.699 
Total do passivo e patrimônio líquido  285.383.287   317.684.633 

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 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
  Ajuste de         Reservas de lucros   (Prejuízo)  
  Avaliação  Incentivos  Lucros  Patrimônio
   Capital social   Patrimonial      legal       Fiscais   acumulado         Líquido
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)
Absorção de reserva de lucros com prejuízo acumulado                          -       -               -        -                     -                     -
Saldos em 31 de dezembro de 2019       115.000.000    72.696.003   437.684     1.134.750      5.530.262   194.798.699 
Aumento de Capital  2.000.000   -   -   (1.275.074)  (724.926)  - 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  -   (729.478)  -   -   729.478   - 
Prejuízo do exercício  -   -   -   -   (8.970.955)  (8.970.955)
Incentivo Fiscal IRPJ - Reinvestimento-Sudene  -   -   -   1.275.074   -   1.275.074 
Dividendos Complementares  -   -   -   -   (2.179.156)  (2.179.156)
Absorção de reserva de lucros com prejuízo acumulado                          -                    -   (437.684)  (1.134.750)    1.572.434                     - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  117.000.000   71.966.525   -   -   (4.042.863)  184.923.662 

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 2020 e 2019. 

Diretoria
João Luciano Granado - Diretor Presidente

Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente
Contador

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

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 2020 e 2019.

Balanços patrimoniais da Controladora (individual) e Consolidado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados dos exercícios da Controladora (individual) e Consolidado 
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios da Controladora (individual) e Consolidado
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido da Controladora (individual) e Consolidado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

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

Conselho de Administração
Enide Pavan - Presidente

Elizabeth Pavan - Conselheira
Emerson Roberto Pavan Rodriguez - Conselheiro

Diretoria
Elizabeth 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 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Ativo Controladora Consolidado
Ativo circulante 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa  2.945   2.827   207.106   101.930 
Títulos e valores mobiliários  -   -   5.254.660   2.927.451 
Contas a receber  -   -   44.089.622   38.326.276 
Estoques  -   -   17.917.954   41.198.234 
Impostos a recuperar  -   -   13.429.727   20.234.595 
Dividendos a receber  1.237.783   1.330.635   -   - 
Outros ativos circulantes  20.687   20.687   2.544.829   3.548.614 
Total do ativo circulante  1.261.415   1.354.149   83.443.898   106.337.100 
Ativo não circulante    
Impostos a recuperar  -   -   11.140   - 
Reinvestimento (ADENE)  -   -   -   3.355.024 
Dividendos antecipados  3.161.277   558.523   3.161.275   558.523 
Depósitos judiciais  114.280   114.280   1.671.764   1.521.104 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  8.821   -   4.769.789   1.182.629 
Demais contas a receber  -   -   278.320   127.560 
Investimentos  157.596.875   162.652.895   15.417   15.417 
Imobilizado líquido  -   -   227.753.850   229.793.920 
Intangível líquido  -   -   12.987.969   21.717.171 
Total do ativo não circulante  160.881.253   163.325.698   250.649.524   258.271.348 
Total do ativo  162.142.667   164.679.846   334.093.421   364.608.447 

 Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019 2020 2019
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos  -   -   4.378.408   2.663.956 
Fornecedores  -   -   42.609.389   57.744.095 
Obrigações trabalhistas e tributárias  57   404   10.602.273   11.198.108 
Demais contas a pagar  -   -   819.832   716.290 
Dividendos a pagar  -   -   438.753   436.948 
Arrendamento mercantil  -   -   6.758.479   7.396.938 
Total do passivo circulante  57   404   65.607.134   80.156.335 
Passivo não circulante    
Empréstimos e financiamentos  -   -   1.857.011   3.334.171 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  -   -   37.344.637   37.728.620 
Reinvestimento (ADENE)  -   -   -   1.433.811 
Provisão para contingências  -   -   1.114.862   994.672 
Arrendamento mercantil  -   -   6.594.628   14.803.118 
Total do passivo não circulante  -   -   46.911.138   58.294.392 
Patrimônio líquido    
Capital social   114.000.000   114.000.000   114.000.000   114.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial  52.372.503   52.911.294   52.372.503   52.911.294 
Prejuízos acumulados  (4.229.893)  (2.231.852)  (4.229.893)  (2.231.852)
Patrimônio líquido da Controladora  162.142.610   164.679.442   162.142.610   164.679.442 
(+/-) Participação de não controladores  -   -   59.432.540   61.478.279 
Total do patrimônio líquido  162.142.610   164.679.442   221.575.150   226.157.721 
Total do passivo e patrimônio líquido  162.142.667   164.679.846   334.093.421   364.608.447

 Controladora Consolidado
Resultado bruto 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida  -   -   373.586.691   532.985.818 
Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas  -   -   (363.093.354)  (497.284.272)
Lucro bruto  -   -   10.493.337   35.701.546 
Receitas (Despesas) operacionais    
Administrativas e gerais  (26.062)  (26.417)  (14.254.655)  (15.138.672)
Comerciais  -   -   (3.397.076)  (3.444.614)
Outras receitas operacionais  -   -   1.001.764   1.760.232 
  (26.062)  (26.417)  (16.649.967)  (16.823.054)
Resultado de equivalência patrimonial  (3.411.534)  9.501.510   -   - 
Resultado operacional  (3.437.596)  9.475.093   (6.156.630)  18.878.492 
Resultado financeiro    
Despesas financeiras  (1)  (980)  (2.940.522)  (3.754.305)
Receitas financeiras  119   38.019   1.905.225   1.433.484 
  118   37.039   (1.035.297)  (2.320.821)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro  (3.437.478)  9.512.132   (7.191.927)  16.557.671 
IRPJ e CSLL - correntes  -   (237.572)  (1.669.003)  (3.151.485)
IRPJ e CSLL - diferidos  8.821   257.888   3.971.143   (361.230)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício  (3.428.657)  9.532.448   (4.889.787)  13.044.956 
Atribuível aos:    
Acionistas controladores    (3.428.657)  9.532.448 
Acionistas não controladores    (1.461.130)  3.512.508 
    (4.889.787)  13.044.956 
Resultado por ação (em reais R$)    
Quantidade de ações  1.121.113   1.121.113   
Lucro líquido básico e diluído por ação  (3,06)  8,50   

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Resultado líquido do exercício  (3.428.657)  9.532.448   (4.889.787)  13.044.956 
Outros resultados abrangentes    
Ajuste de avaliação 
patrimonial em controladas  (538.791)  (571.180)  (538.791)  (571.180)
Total do resultado abrangente do exercício  (3.967.448)  8.961.268   (5.428.578)  12.473.776 
Total do resultado abrangente 
do exercício atribuível a:    
Acionistas da Companhia  (3.967.448)  8.961.268   (3.967.448)  8.961.268 
Não controladores  -   -   (1.461.130)  3.512.508

 Capital Ajuste de Reserva Prejuízo  Participação de não
 social avaliação patrimonial legal acumulado Total controladores Total 
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  -   -   -    (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 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas  -   (538.791)  -    538.791   -   -     - 
Prejuízo líquido do exercício  -   -   -    (3.428.657)  (3.428.657)  (1.461.131)  (4.889.788)
Incorporação da Reserva de Redução e Incentivo Fiscal-Sudene na Controlada  -   -   -     891.826   891.826   -     891.826 
Distribuição de lucros aprovados pela AGO  -   -   -     -   -   (584.608)  (584.608)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado  -   -   -    -   -   -     - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  114.000.000   52.372.503   -     (4.229.893)  162.142.610   59.432.540   221.575.150 

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Resultado antes do IRPJ e CSLL  (3.437.478)  9.512.132   (7.191.927)  16.557.671 
Ajustes para conciliar o resultado antes dos impostos sobre o lucro    
 Depreciações e amortizações  -   -   5.645.171   5.564.830 
 Arrendamento mercantil  -   -   7.216.325   8.112.268 
 Participação de não controladores   -   -   (584.608)  (790.135)
 Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa  -   -   (76.855)  (84.626)
 Resultado líquido de ativo imobilizado alienado  -   -   26.304   515.047 
 Encargos financeiros sobre financiamentos  -   -   458.181   436.977 
 Provisão (Reversão) para contingências  -   -   120.190   (235.400)
 Resultado de equivalência patrimonial  3.411.534   (9.501.510)  -   - 
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos     
Contas a receber  -   -   (5.686.491)  767.253 
 Estoques  -   -   23.280.279   (12.389.851)
 Impostos a recuperar  -   -   6.672.830   (14.962.841)
 Demais contas a receber  -   2.174.885   4.208.050   2.422.384 
 Depósitos judiciais  -   (4.638)  (150.659)  656.370 
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos     
 Fornecedores  -   -   (15.134.706)  14.333.926 
 Obrigações trabalhistas e tributárias  (347)  (1.687)  (595.489)  1.141.394 
 Demais contas a pagar  -   -   (1.330.269)  731.602 
 Arrendamento mercantil  -   -   (8.846.948)  22.200.056 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais  (26.291)  2.179.182   8.029.378   44.976.925 
 Imposto de renda e contribuição social pagos  -   (241.419)  (1.548.106)  (3.155.332)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais  (26.291)  1.937.763   6.481.272   41.821.593 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos     
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  -   -   (2.117.073)  (35.554.600)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento  -   -   (2.117.073)  (35.554.600)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    
Com terceiros     
Captação de empréstimos e financiamentos  -   -   4.565.000   (292.589)
 Amortização de empréstimos e financiamentos  -   -   (4.785.889)  (3.640.066)
 Dividendos recebidos  2.629.160   1.228.931   -   - 
Com acionistas     
Incentivo fiscal IRPJ-Sudene na Controlada  -   -   891.826   266.276 
 Devolução de (Dividendos antecipados)  (2.602.751)  6.598.169   (2.602.751)  6.598.169 
 Distribuições de lucros pagos  -   (9.864.722)  -   (9.864.722)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos  26.409   (2.037.622)  (1.931.814)  (6.932.932)
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 118   (99.859)  2.432.385   (665.939)
 No início do exercício  2.827   102.686   3.029.381   3.695.320 
 No final do exercício  2.945   2.827   5.461.766   3.029.381 
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  118   (99.859)  2.432.385   (665.939)

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 2020 e 2019.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)
   Reservas 
 Capital Ajuste de Reserva (Prejuízo)/lucro Patrimônio
 social avaliação patrimonial legal líquido acumulado Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018  28.150.000   580.734   -     (2.019.720)  26.711.014 
Dividendos complementares  -     -     -     (323.465)  (323.465)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  -   (38.808)  -   38.808   - 
Lucro líquido do exercício  -   -   -   3.876.177   3.876.177 
Destinações  -   -   -   -   - 
Reserva legal  -   -   195.749   (195.749)  - 
Dividendo mínimo obrigatório  -   -   -   (929.809)  (929.809)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado  -   -   -     -     -   
Saldos em 31 de dezembro de 2019  28.150.000   541.926   195.749   446.242   29.333.917 
Dividendos complementares aprovados em AGO  -   -   -     (349.329)  (349.329)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  -   (15.919)  -     15.919   -   
Lucro líquido do exercício  -   -   -     4.098.290   4.098.290 
Destinações     
Reserva legal  -   -   205.710   (205.710)  - 
Dividendo mínimo obrigatório  -   -   -     (977.125)  (977.125)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  28.150.000   526.007   401.459   3.028.287   32.105.753 

Ativo 2020 2019
Ativo circulante  
Caixa e equivalentes de caixa  40.762   19.855 
Títulos e valores mobiliários  4.651.350   2.364.699 
Contas a receber  12.500.981   10.296.088 
Estoques  612.866   25.562 
Impostos a recuperar  -     120.897 
Outros ativos circulantes  494.843   894.045 
Total do ativo circulante  18.300.802   13.721.146 
Ativo não circulante 
Depósitos judiciais  727.811   649.334 
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos  301.443   677.388 
Outros ativos não circulantes  268.307   105.193 
Investimentos  28   28 
Imobilizado líquido  20.479.416   21.368.161 
Intangível líquido  6.199.137   11.002.828 
Total do ativo não circulante  27.976.142   33.802.932 
Total do ativo  46.276.944   47.524.078

Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Passivo circulante  
Empréstimos e financiamentos  1.243.610   973.723 
Fornecedores  2.155.791   1.475.262 
Obrigações trabalhistas e tributárias  2.439.235   2.076.853 
Adiantamentos de clientes  6.618   10.118 
Dividentos a pagar  1.163.867   929.809 
Arrendamento mercantil  2.738.347   3.104.488 
Total do passivo circulante  9.747.468   8.570.253 
Não circulante  
Empréstimos e financiamentos  116.839   795.449 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  270.973   279.164 
Provisão para contingências  411.720   343.100 
Arrendamento mercantil  3.624.191   8.202.195 
Total do passivo não circulante  4.423.723   9.619.908 
Patrimônio líquido  
Capital social  28.150.000   28.150.000 
Ajuste de avaliação patrimonial  526.007   541.926 
Reserva de lucros  401.459   195.749 
Lucros acumulados  3.028.287   446.242 
Total do patrimônio líquido  32.105.753   29.333.917 
Total do passivo e patrimônio líquido  46.276.944   47.524.078 

Resultado bruto 2020 2019
Receita operacional líquida  50.527.923   58.361.416 
Custo dos serviços prestados  (41.890.659) (51.038.795)
Lucro bruto  8.637.264   7.322.621 
Receitas (despesas) operacionais  
Administrativas, comerciais e gerais  (1.645.326)  (1.896.196)
Outras receitas (despesas) operacionais  40.760   31.604 
  (1.604.566)  (1.864.592)
Resultado antes das receitas 
e (despesas) financeiras  7.032.698   5.458.029 
Resultado Financeiro  
Despesas financeiras  (934.468)  (1.012.297)

Demonstrações dos resultados dos exercicios em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

 2020 2019
Lucro líquido do exercício  4.098.290   3.876.177 
Ajuste de avaliação patrimonial  (15.919)  (38.808)
Total do resultado abrangente do exercício  4.082.371   3.837.369 

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercicios
 em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos 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 dos Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Resultado antes dos impostos sobre o lucro  6.135.047   4.513.386 
Ajustes para conciliar o resultado 
antes dos impostos sobre o lucro
Depreciações e amortizações  1.395.711   1.058.679 
Resultado liquido de ativo imobilizado alienado  24.120   84.523 
Arrendamento mercantil  2.945.569   3.259.443 
Encargos financeiros sobre financiamentos  127.626   144.388 
Provisão para contingências  68.620   (24.300)
Provisão para créditos de liquidação dúvidosa  (6.460)  42.934 
Decréscimo (acréscimo) em ativos  
Contas a receber de clientes  (2.198.433)  (277.930)
Estoques  (587.304)  113.194 
Depósitos judiciais  (78.477)  371.942 
Outros ativos circulantes  236.088   (330.856)
(Decréscimo) acréscimo em passivos  
Fornecedores  680.529   268.176 
Obrigações trabalhistas e tributárias  362.382   117.689 
Adiantamentos de clientes  (3.500)  (7.378)
Arrendamento mercantil  (4.944.145)  11.306.683 
Caixa líquido gerado 
pelas atividades operacionais  4.157.373   20.640.573 
Imposto de Renda e 
Contribuição Social pagos  (1.548.106)  (1.175.289)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais  2.609.267   19.465.284 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aquisição de ativo imobilizado  1.327.036  (17.470.300)
Caixa líquido aplicado nas gerado 
pelas atividades de investimentos  1.327.036   (17.470.300)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
Com terceiros  
Captação de empréstimos e financiamentos  565.000   - 
Amortização de financiamentos  (1.101.349)  (1.522.552)
Com acionistas  
Distribuições de lucros pagos  (1.092.396)  (481.600)
Caixa líquido utilizado pelas 
atividades de financiamentos  (1.628.745)  (2.004.152)
Aumento (Redução) de caixa 
e equivalentes de caixa  2.307.558   (9.168)
No início do exercício  2.384.554   2.393.722 
No final do exercício  4.692.112   2.384.554 
Aumento (Redução) de caixa e 
equivalentes de caixa  2.307.558   (9.168)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2020 
e de 2019 (Valores expressos em Reais) Método Indireto

Receitas financeiras  36.817   67.654 
  (897.651)  (944.643)
Resultado antes dos 
impostos sobre o lucro  6.135.047   4.513.386 
Imposto de renda e 
contribuição social - Corrente  (1.669.003)  (1.060.626)
Imposto de renda e 
contribuição social - Diferido  (367.754)  423.417 
Lucro líquido do exercício  4.098.290   3.876.177 
Resultado por ação (em reais R$)  
Quantidade de ações  2.400.000   2.400.000 
Resultado básico e diluido por ação - Reais  1,71   1,62 

netjen@netjen.com.br

Nova ferramenta ajuda PMEs na gestão 
da carteira de clientes e fornecedores

Monitore foi desenvolvido com uma dinâmica inteligente que mostra 
automaticamente como está a distribuição do risco da carteira

sobre oportunidades que ob-
servaram em 2020, 33% dos 
donos de micro, pequenas e 
médias empresas sinalizaram 
a vontade de rever parceiras e 
fornecedores e 26% disseram 
desejar aplicar estratégias 
de acordo com os perfis dos 
clientes, algo que a ferramen-
ta auxilia sem a necessidade 
de investimento financeiro.

O Monitore Clientes, em sua 
fase de testes, já trouxe me-
lhorias para os usuários, como 
é o caso da Gálupe, empresa 
de representação comercial 
que atua em Jundiaí e região 
(interior de SP). Pedro Gastal-
do, dono do empreendimento, 
comenta que, com os alertas 
gratuitos e em tempo real, 
conseguiu agir mais rápido 
para fazer uma análise com 
mais afinco. “Isso aprimorou 
a forma como me comunico 
com esse cliente e as ofertas 
que disponibilizo. 

A possibilidade de acom-
panhar os clientes me ren-
deu mais tempo na rotina 
administrativa, porque levo 
menos de cinco minutos para 
checar as informações que 
recebo no e-mail, enquanto 
antes tinha que realizar che-
cagens manuais semanais ou 
mensais para fazer a gestão 

da carteira”, comenta. O 
empreendedor também co-
menta que pode direcionar 
melhor os investimentos em 
análises, uma vez que tem as 
atualizações de forma gratui-
ta e toma uma ação quando 
recebe o alerta.

Para ter uma carteira de 
clientes diversificada e man-
ter as finanças do negócio 
em dia, os empreendedores 
precisam encontrar um equi-
líbrio entre a conquista de 
novos negócios e o controle 
dos riscos. Para isso, conhecer 
a empresa, definir uma regra 
de risco e traçar o perfil ideal 
de cliente são ações extrema-
mente importantes. 

“O empreendedor que estu-
da o mercado, analisa sua car-
teira e mantém a gestão em dia 
impacta também todos os elos 
da cadeia, ou seja, empresas, 
clientes e fornecedores, que 
passam a ter mais segurança 
nas relações comerciais”, 
finaliza Genero. Para utilizar 
a solução de forma gratuita, 
basta acessar o site (https://
empresas.serasaexperian.
com.br/monitoramento-de-
clientes/) e se cadastrar de 
graça. Fonte e outras informa-
ções: (www.serasaexperian.
com.br).

Saber o que acontece com o seu cliente e os seus fornecedores 
ajuda a melhorar o relacionamento com eles.
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