
Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações
Financeiras da Viasolo EngenhariaAmbiental S/A referentes a 31 de Dezembro
de 2019 e 2018, acompanhadas das Notas Explicativas. As Demonstrações
Financeiras em sua íntegra encontram-se à disposição na Companhia.
I) A Companhia: a Viasolo é responsável pelos serviços de limpeza urbana,
coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos no município de
Betim, além de executar serviços de coleta domiciliar em Sabará, serviços de
coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde para clientes públicos
e privados. Na área de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos
destacam-se as operações da estação de transbordo localizada no município
de Lavras e o Aterro Sanitário localizado no munípio de Montes Claros que
tem como principais clientes o município de Montes Claros e o Consórcio de
Municípios denominado CODANORTE. Através de suas investidas, Alfenas
Ambiental, Ecovia Valorização de Resíduos e Resíduo Zero Ambiental se
mantém presente na atividade de tratamento nas regiões sul e mesorregião
metropolitana de Belo Horizonte e no estado de Goiás respectivamente. II)
Desempenho Operacional: a área operacional continua apresentando boa
performance, evidenciada pelos níveis de melhoria contínua dos indicadores
de produtividade alcançados em 2019. Ponto de destaque foi a otimização das
atividades de coleta em Sabará e Betim que culminou com a redução de mais

de 70% das horas excedentes em comparação ao execício de 2018. Com a
necessidade de renovação da frota de veículos compactadores de lixo foram
adquiridos 14 (quatorize) veículos e equipamentos, com câmbio automático,
no "nal do ano de 2019 com previsão de entrega para o primeiro semestre
de 2020, além de veiculos para coleta seletiva, hospitalar, polinguidastes e
caçambas. III) Gestão de Pessoas: A VIASOLO busca continuamente a
capacitação de seus colaboradores, desenvolvendo programas que visam o
aprimoramento especí"co no desempenho das suas atividades. Em especial
em 2019 foi realizado o Programa de Capacitação para para os Técnicos
de Segurança do Trabalho com abordagem voltada para a metodologia
de Segurança da Du Pont, foram realizadas capacitações das lideranças
igualmente com abordagens incipientes sobre segurança do trabalho na
ótica desta metodologia. IV) Segurança, e Meio Ambiente: Com base nos
preceitos da gestão integrada, a VIASOLO adota práticas e procedimentos
para proporcionar aos seus colaboradores um ambiente seguro, investindo
em ações e equipamentos que minimizem riscos à saúde e à segurança
do trabalho, sendo certi"cada na OHSAS 18.001. Comprometida com a
preservação do meio ambiente, a VIASOLO cumpre com rigor a legislação
aplicável a sua atividade, atuando com práticas preventivas para mitigar
seus aspectos e impactos ambientais sendo certi"cada na ISO 14.001. V)

Qualidade, Auditoria Interna e Gestão da Informação: Com a missão de
assegurar o cumprimento do desdobramento dos objetivos estratégicos da
VIASOLO mediante o processo de auditoria, gestão de metas, documentos e
planos de ação a VIASOLO mantém esses processos em apoio a Alta Direção
via Governança Corporativa. De forma consistente é realizado de"nição de
processos, padrões e procedimentos críticos para sustentação do negócio
sendo certi"cada na ISO 9001 implantação de vários processos para posterior
certi"cação na 37001 para o próximo ano. VI) Responsabilidade Social:
em 2019 foram intensi"cados os diversos programas de aproximação com a
comunidade através das Rodas Diálogos que ocorreram em todas as UVS´s,
este programa possibilta que todos os stakeholders mapeados exponham
suas opiniões, reclamações, elogios e contribuições à UVS; Através do
Programa do Voluntariado foram bene"ciadas mais de 4,5 mil pessoas e os
Programas Portas Abertas e Eco Escola bene"ciaram mais de 2,5 mil pessoas.
VII) Investimentos: Em 2019 foi aprovado o investimento para aquisição
de 20 veículos/equipamentos operacionais a"m de maximizar a qualidade
operacional que entrarão em operação no ano de 2020, no valor aproximado
de R$ 9,5 milhões para atendimento principalmente aos contratos de Betim e
Sabará. Em Montes Claros foram investidos aproximadamente R$ 2,5 milhões
em obras para expansão de células, pavimentação dos acessos e ampliação da

unidade administração com a construção da Sala de Educação Ambiental para
o melhor atendimento á população acadêmica, escolar e comunidade vizinha
que visitam a UVS – Unidade de Valorização Sustentável. Compliance: Ética e
Integridade são compromissos inegociáveis na VIASOLO, para os quais não há
tolerância para desvios. Em 2019, a VIASOLO participou das 5ª e 6ª Semanas
de Integridade que foram realizadas com atividades e treinamentos voltados
para todos os públicos, para disseminação da cultura ética e promoção de
bases sustentáveis nos negócios. AVIASOLO inscreveu-se no Pró-Ética 2018-
2019 obtendo uma elevação na sua nota "nal superior em 3,7 em relação á
edição anterior, ainda insu"ciente para obtenção do Selo, mas importante
para atestação do desenvolvimento do sistema. Como desdobramento e
melhoria a VIASOLO iniciará o processo para certi"cação na ISO 37.001
no próximo ano. Por "m disponibiliza, ainda, canais de comunicação para
seus stakeholders, para reclamações e sugestões, que contribuem com
oportunidades de melhorias em seus processos e serviços. Agradecimentos:
Nossos agradecimentos aos senhores acionistas, fornecedores, instituições
"nanceiras e comunidades nas quais atuamos. Agradecemos especialmente
a todos nossos colaboradores, cujo comprometimento diário com os valores da
Viasolo foi fundamental para o êxito obtido. AAdministração.
Betim, 30 de junho de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações "nanceiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas
explicativas 2019 2018

ATIVO
CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 6 25 1.662
Títulos e valores mobiliários - 40
Contas a receber de clientes 7 32.159 38.646
Estoques 690 619
Dividendos a receber 2.093 2.093
Impostos a recuperar 8 1.808 2.035
Outras contas a receber 502 195

Total do ativo circulante 37.277 45.290

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Mútuos a receber de partes relacionadas 1.991 1.156
Outras contas a receber 122 137
Depósitos judiciais 954 1.085

3.067 2.378
Investimentos 9 26.833 26.064
Imobilizado 10 19.096 17.629
Intangível 3 18

45.932 43.711
Total do ativo não circulante 48.999 46.089

TOTAL DO ATIVO 86.276 91.379

Notas
explicativas 2019 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE

Fornecedores 11 8.065 7.957
Empréstimos e "nanciamentos 12 2.975 8.618
Salários, benefícios e encargos sociais 13 3.556 3.871
Impostos, taxas e contribuições 14 5.499 5.699
Imposto de renda e contribuição social 94 38
Dividendos a pagar 2.252 -
Adiantamentos de clientes 385 2
Outras contas a pagar 23 108

Total do passivo circulante 22.849 26.293
NÃO CIRCULANTE

Fornecedores 11 10.000 10.000
Mútuos a pagar a partes relacionadas 364 918
Empréstimos e "nanciamentos 12 4.253 6.510
Passivo "scal diferido 331 995
Provisões 15 773 258
Total do passivo não circulante 15.721 18.681

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16
Capital social 21.367 21.367
Reservas de lucros 25.895 24.759
Reserva de subvenção 444 279

Total do patrimônio líquido dos controladores 47.706 46.405
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 86.276 91.379

Reservas de Lucros

Capital
social

Reserva de
capital

Reserva
legal

Reserva de
retenção de

lucros

Reserva de
subvenção para
investimento

Lucros
acumulados

Patrimônio
líquido dos

controladores
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 21.367 580 798 19.519 190 - 42.454
Lucro líquido do exercício - - - - - 3.952 3.952
Reserva legal - - 193 - - (193) -
Reserva de lucros - - - 3.670 - (3.670) -
Reserva de subvenções para Investimentos - - - - 89 (89) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 21.367 580 991 23.188 279 - 46.405
Lucro líquido do exercício - - - - - 3.553 3.553
Reserva legal - - 170 - - (170) -
Reserva de lucros - - - 966 - (966) -
Reserva de subvenções para Investimentos - - - - 165 (165) -
Dividendos distribuídos - - - - - (2.252) (2.252)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 21.367 580 1.161 24.154 444 - 47.706

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações "nanceiras.
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Notas
explicativas 2019 2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 17 56.599 59.056
Custo dos serviços prestados 18 (48.515) (50.205)

LUCRO BRUTO 8.084 8.851
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas comerciais (213) (262)
Despesas administrativas 19 (2.150) (2.249)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 20 (518) (408)
Resultado de equivalência patrimonial 769 1.036

RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS (2.112) (1.883)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 5.972 6.968
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas "nanceiras 21 163 243
Despesas "nanceiras 21 (1.752) (1.913)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (1.589) (1.670)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL 4.383 5.298
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente (1.658) (1.002)
Diferido 663 (433)
Incentivo lucro da exploração 165 89

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 3.553 3.952
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações "nanceiras.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 3.553 3.952

Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 924 956
Amortização de valor justo de investimento - -
Baixa de imobilizado e intangível - 70
Equivalência patrimonial (769) (1.036)
Encargos "nanceiros e variação cambial sobre "nanciamentos, empréstimos e
mútuos 925 1.194
Rendimentos "nanceiros inerentes à aplicações e mútuos cedidos (69) (62)
Provisão de fechamento e pós fechamento de aterro 295 77
Provisão para perdas de créditos esperadas 11 3
Provisão para contingências 596 389
Imposto de renda e contribuição social corrente 830 1.346

Redução / Aumento nos ativos operacionais:
Títulos e valores mobiliários 40 (40)
Contas a receber de clientes 6.479 (8.601)
Partes relacionadas (3) (1)
Impostos a recuperar 227 (149)
Estoques (71) 19
Dividendos recebidos - 510
Outras contas a receber (292) (37)
Depósitos judiciais 131 240

Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores e outras contas a pagar (698) (245)
Partes relacionadas 806 728
Salários, benefícios e encargos sociais (315) 529
Impostos, taxas e contribuições (200) 1.290
Pagamento de contingências (378) (459)
Adiantamento de clientes 383 (1)
Outras contas a pagar (85) 29

Caixa gerado pelas atividades operacionais 12.320 701
Impostos pagos sobre o lucro (1.437) (875)
Mútuos ativos - recebimento Juros 60 61
Mútuos passivos - juros pagos (30) (23)
Empréstimos e "nanciamentos - juros pagos (879) (955)

Caixa líquido gerado pelas/ aplicado nas atividades operacionais 10.034 (1.091)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Mútuos ativos - aplicação (1.945) (4.095)
Mútuos ativos - recebimento principal 1.129 3.301
Aumento de investimento - (580)
Aquisições de imobilizado (1.943) (2.531)
Adição de intangível - (3)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.759) (3.908)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Mútuos passivos - captação 1.667 5.453
Mútuos passivos - pagamento principal (2.226) (4.580)
Empréstimos e "nanciamentos - captação - 12.217
Empréstimos e "nanciamentos - pagamento principal (8.355) (7.556)

Caixa líquido aplicado nas / gerado pelas atividades de 4nanciamento (8.914) 5.534
(Redução líquida)/Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa (1.637) 535
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício 1.662 1.127
Caixas e equivalentes de caixa no "m do exercício 25 1.662
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa (1.637) 535

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações "nanceiras.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 3.553 3.952

Total do Resultado abrangente 3.553 3.952

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações "nanceiras.

são medidos os serviços que foram prestados de acordo com as metragens das vias, praças e logradouros
cujo a limpeza foi executada. A Companhia reconhece a receita de acordo com as medições mensais
dos serviços executados. • Coleta: As receitas provenientes da prestação dos serviços de coleta são
decorrentes de: coletas de resíduos sólidos domiciliares, coleta de resíduos de posa de áreas públicas, e
demais coletas. Tais serviços compõem um pacote único de itens não separáveis, ou seja, estes serviços
não são prestados separadamente no contexto dos contratos comclientes, e desta forma compõem
uma única obrigação de desempenho “Coleta de Resíduos”. Conforme os contratos de prestação dos
serviços de coleta, a obrigação de desempenho é cumprida e a referida receita é reconhecida ao "nal
de cada mês quando das pesagens das quantidades de resíduos coletados e descartados nos aterros
para destinal "nal de resíduos. • Destinação 4nal de resíduos: A obrigação de desempenho inerente à
destinação "nal de resíduos em aterro são cumpridas e as respectivas receitas são reconhecidas ao "nal
de cada mês conforme previsto em contrato, de acordo com a pesagem total depositada de resíduos e
apuradas pelas balanças de pesagem dos aterros. As controladas que operam contratos de concessão
de serviços públicos reconhecem suas receitas com base nos valores de"nidos e acordados em contrato.
• Contrato de construção: As receitas de contratos de construção são reconhecidas na proporção da
conclusão do estágio de andamento do bem reversível. O planejamento de execução de obras de bens
reversíveis é de"nido em contrato de concessão. a. Receitas 4nanceiras e despesas 4nanceiras: As
receitas "nanceiras compreendem receitas de juros sobre aplicações "nanceiras, descontos obtidos,
juros recebidos e receita de juros sobre contrato de mútuos. As despesas "nanceiras compreendem
despesas de juros sobre empréstimos e "nanciamentos e descontos concedidos e despesas com juros
sobre contratos de mútuo. A receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado por
meio do método dos juros efetivos. b. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda
e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%,
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação
de prejuízos "scais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente
e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de
negócios, ou à itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
c. Imobilizado: Reconhecimentos e mensuração
Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição ou custo de construção,
deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável
(impairment). Quando partes signi"cativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas
na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. d. Provisões: Uma provisão é
reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
e. Subvenções Governamentais: A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
visando a modernização de empreendimentos de infraestrutura em sua área de atuação, expediu o laudo
constitutivo do direito a redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais da controlada em conjunto
Viasolo não restituíveis calculados sobre o lucro da exploração, com fruição por 10 anos vigorando até o
ano calendário de 2025 o qual é calculado com base no lucro da exploração.
A Companhia em contrapartida deverá atender algumas obrigações como o cumprimento da legislação
trabalhista e social e das normas de proteção ao meio ambiente e a proibição de distribuição aos sócios
ou acionistas do valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução. A apuração é realizada
mensalmente e reconhecida contabilmente registrando-se o imposto total no resultado como se devido
fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do
outro.
5 Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Uma série de novas normas são efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019. A
Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações "nanceiras, exceto o CPC 06
(R2) / IFRS 16. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto signi"cativo
nas demonstrações "nanceiras consolidadas do Grupo: - Alterações nas referências à estrutura conceitual
nas normas IFRS. - De"nição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3). - De"nição de materialidade
(emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8).
6 Caixa e equivalentes de caixa
São compostos como seguem:

2019 2018
Caixa 9 9
Bancos 2 134
Certi"cado de depósito bancário (CDB) 14 1.519

25 1.662
As aplicações "nanceiras referem-se a certi"cados de depósito bancário, de liquidez imediata e
remuneração atrelada à variação do CDI emmédia de 59,60% em 2019 (54,84% em 2018) não excedendo
os seus respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de mudança signi"cativa de valor.
7 Contas a receber de clientes
São compostas como seguem:

2019 2018
Clientes públicos:
Valores faturados 26.921 32.337
Medições a faturar 5.314 6.183

32.235 38.520
Clientes privados:
Valores faturados 1.187 1.048
Medições a faturar 534 867

1.721 1.915
Perdas de crédito esperada (1.811) (1.800)
Partes relacionadas 14 11
Total 32.159 38.646

1 Contexto operacional
A Viasolo Engenharia Ambiental S.A. (“Viasolo” ou “Companhia”) tem como objeto social a prestação de
serviços, compreendendo a coleta, varrição e a destinação "nal de resíduos sólidos urbanos, bem como, o
tratamento de resíduos de serviços de saúde. A Viasolo é detentora de 99% das cotas da empresa Ecovia
Valorização de Resíduos Ltda, cujo objeto social é a gestão de resíduos públicos através de concessão,
aterros sanitários, coleta, disposição, processamento e transporte rodoviário de resíduos industriais e
urbanos, bem como toda e qualquer atividade correlata, podendo ainda participar de consórcios e em
outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior. Em 25 de novembro de 2015 a
Companhia adquiriu 60% das ações e o controle da Resíduo Zero Ambiental S.A., cujo objeto social é a
gestão de resíduos, inclusive perigosos; estudos, projetos e prestação de serviços de gestão ambiental,
saneamento e preservação; coleta; transporte rodoviário de resíduos industriais e urbanos; operações
e construções de aterros sanitários e industriais; entre outros, com atuação limitada em determinados
municípios do Estado de Goiás. Em 06 de novembro de 2017 a Companhia passou a vigorar no quadro
societário da Alfenas Ambiental Tratamento de Residuos e Limpeza Urbana LTDA, com 51% das quotas
que foram adquiridas da Revita Engenharia S.A. AAlfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza
Urbana Ltda. (“Alfenas”) foi constituída em dezembro de 2011, sob a forma de sociedade limitada, com o
propósito especí"co de promover a execução do objeto especi"cado no contrato de concessão mantido
com a Prefeitura Municipal de Alfenas – MG. Tal contrato tem vigência de 20 anos a partir de 18 de
janeiro de 2012, prorrogável por mais 10 anos, à critério do Poder Concedente. O objeto e propósito
especí"co da entidade compreendem a manutenção, ampliação e operação de aterro sanitário deAlfenas/
MG, implantação, manutenção, operação e monitoramento de sistema de queima controlada de biogás
gerada por esse mesmo aterro sanitário, implantação, manutenção e operação de unidade de tratamento
de resíduos de serviços de saúde, coleta manual e conteineirizada de resíduos sólidos domiciliares, coleta
seletiva mecanizada de resíduos recicláveis, coleta de resíduos de serviços de saúde, varrição manual de
vias e logradouros públicos, fornecimento de contêineres de PEAD (240 litros), fornecimento de equipes
especiais para serviços diversos, fornecimento de equipes para campanha de educação ambiental e
atividades correlatas e exploração de fontes de receitas acessórias.
2 Base de preparação
As demonstrações "nanceiras individuais foram elaboradas de acordo com o BR GAAP.
3 Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações "nanceiras individuais estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional.
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
4 Principais políticas contábeis
ACompanhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações "nanceiras individuais. a. Mudanças de políticas contábeis
- CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil: A Companhia adotou incialmente
o CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil em 1º de janeiro de 2019. A IFRS
16/ CPC 06 (R2) consiste em reconhecer pelo valor presente dos pagamentos futuros, os contratos de
arrendamentos com prazo superior a 12 meses e com valores substanciais dentro do balanço patrimonial
dos arrendatários. A norma determina que esse reconhecimento será através de um ativo de direito
de uso e de um passivo de arrendamento que serão realizados por meio de despesa de depreciação
dos ativos de arrendamento e despesa "nanceira oriundas dos juros sobre o passivo. Anteriormente as
despesas desses contratos eram reconhecidas diretamente no resultado do período em que ocorriam.
Os ativos de direito de uso (substancialmente alugueis de imóveis) serão mensurados pelo nuxo de caixa
do passivo de arrendamento, descontado a valor presente. Também serão adicionados (quando existir)
custos incrementais que são necessários na obtenção de um novo contrato de arrendamento que de outra
forma não teriam sido incorridos. O passivo de arrendamento, por sua vez, será mensurado pelo valor
presente dos pagamentos de arrendamentos esperados até o "m do contrato, considerando
possíveis renovações ou cancelamentos. Por "m, o valor presente dos pagamentos de arrendamentos
será calculado, de acordo com uma taxa incremental de "nanciamento. A Companhia avaliou todos os
contratos e não identi"cou contratos que se enquadram nas condições acima, não havendo impactos em
suas demonstrações "nanceiras.ICPC 22 / IFRIC 23 – Incertezas sobre o tratamento de tributos sobre
o lucro: A interpretação IFRIC23/ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e
mensuração do IAS12/CPC 32 - Tributos sobre o lucro quando há incertezas sobre tratamentos aplicados
nos cálculos de apuração dos respectivos tributos (imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido). A interpretação entrou em vigência a partir de 1º de janeiro de 2019. Na avaliação da
Administração da Companhia, não existiram impactos signi"cativos em decorrência desta interpretação,
uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro
estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais. b.
Base de consolidação: Investimentos em entidades contabilizadas pelo método de equivalência
patrimonial - Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo método da equivalência
patrimonial compreendem suas participações em empreendimentos controlados em conjunto (joint
ventures). As coligadas são aquelas entidades nas quais o Grupo, direta ou indiretamente, tenha innuência
signi"cativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas "nanceiras e operacionais. Para ser
classi"cada como uma entidade controlada em conjunto, deve existir um acordo contratual que permite ao
Grupo controle compartilhado da entidade e dá ao Grupo direito aos ativos líquidos da entidade controlada
em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos especí"cos. Tais investimentos são reconhecidos
inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as
demonstrações "nanceiras incluem a participação do Grupo no lucro ou prejuízo líquido do exercício e
outros resultados abrangentes da investida até a data em que a innuência signi"cativa ou controle conjunto
deixa de existir. Nas demonstrações "nanceiras individuais da controladora, investimentos em controladas
também são contabilizados com o uso desse método. c. Receita de contratos com clientes: A receita é
mensurada com base na contraprestação especi"cada no contrato com o cliente. ACompanhia reconhece
a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. A abaixo são demonstradas
as informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de desempenho em contratos
com clientes e as políticas de reconhecimento de receita relacionadas. Receita de serviços prestados
– Resíduos: • Limpeza Pública - As receitas com transações relacionadas à prestação de serviços de
limpeza pública são compostas por varrição, lavagem de vias públicas e manutenção de praças públicas.
Por se tratar de serviços não separáveis, ou seja, não são prestados separadamente para outros clientes,
são considerados como uma única obrigação de desempenho “Limpeza Pública”. Conforme previsto nos
contratos de prestação de serviços, a obrigação de desempenho é cumprida ao "m de cada mês no qual

8 Impostos a recuperar
O saldo é composto como segue:

2019 2018
IRPJ 147 122
CSLL - 103
Co"ns 1.354 1.462
Pis 286 310
INSS 20 37
Outros 1 1

1.808 2.035
9 Investimento
O saldo do investimento é composto como segue:

Empresa
Saldo em
31/12/2018

Equivalência
Patrimonial

Saldo em
31/12/2019

Movimentação dos investimento na controladora
Ecovia Valorização de Resíduos Ltda. 495 507 1.002

Resíduo Zero Ambiental S.A. 15.387 66 15.453

Total de investimento na controladora (a) 15.882 573 16.455
Movimentação dos investimento em controladora em
conjunto

Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza

Urbana Ltda. 1.615 301 1.916

Alfenas Ambiental - Participação sobre valor justo dos ativos

líquidos 1.385 (105) 1.280

Total de investimento em controladora em conjunto (b) 3.000 196 3.196
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Resíduo Zero Ambiental S.A. 7.182 - 7.182

Total de ágio na controladora (c) 7.182 - 7.182
Total de investimento na controladora (a) + (b) + (c) 26.064 769 26.833
Durante o ano de 2019, não foram efetuadas alterações na estrutura societária das empresas da
Companhia.
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ENGIE SOLAR PARACATU IV GERAÇÃO CENTRALIZADA SPE S.A. - CNPJ 23.742.142/0001-20
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em R$)

Balanços Patrimoniais 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo circulante 114.257.912 120.232.938
Caixa e Equivalentes de Caixa 104.650.261 55.844
Contas a Receber 7.299.747 1.369.810
Impostos a Recuperar 547 45.909
Adiantamentos a Fornecedores 2.107.195 118.580.024
Outros Ativos Circulantes 200.163 181.351
Ativo não circulante 185.454.029 178.319.483
Outros Ativos Não Circulantes 3.475.000 2.600.000
Direito de Uso de arrendamento 3.192.143 –

Imobilizado 175.214.007 175.719.483
Intangível 3.572.879 –

Total ativo 299.711.941 298.552.422

Balanços Patrimoniais 31/12/2019 31/12/2018

Passivo e Patrimônio Líquido/
Passivo circulante 38.197.653 151.369.369

Fornecedores 19.656.535 150.394.887

Empréstimo e Financiamentos 5.338.174 –

Mútuos Coligadas 340.220 331.355

Tributos a Pagar 458.388 46.407

Provisões 487.714 –

Outras Contas a Pagar 11.117.948 596.720

Dividendos a Pagar 787.621 –

Arrendamento Mercantil 11.053 –

Passivo não circulante 100.922.993 968.235

Empréstimo e Financiamentos 96.087.130 –

Tributos Diferidos 1.654.773 968.235

Arrendamento Mercantil 3.181.090 –

Patrimônio líquido 160.591.295 146.214.818

Capital Social 18.510.603 18.510.603

Adiantamento p/FuturoAumento de Capital 139.552.014 127.810.090

Reserva Legal 165.815 –

Reserva de Lucros 2.362.863 (100.693)

Resultados Abrangentes – (5.182)

Total passivo 299.711.941 298.552.422

Demonstrações dos Resultados 31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional Líquida 16.816.106 723.758
Custos na venda de energia (8.192.124) (131.961)
Lucro bruto 8.623.982 591.798
Receitas (Despesas) operacionais 368.072 1.409.402
Despesas gerais e administrativas (470.335) (864.215)
Outras receitas 876.730 2.600.000
Outras despesas (38.323) –

Despesas não dedutíveis – (326.383)
Lucro antes do resultado financeiro 8.992.053 2.001.200
Receitas (Despesas) Financeiras (4.089.580) (317.959)
Receitas Financeiras 1.276.019 15.248
Despesas Financeiras (5.365.599) (333.207)
Lucro antes da tributação 4.902.473 1.683.241
IRPJ/CSLL Corrente (1.015.362) (4.108)
IRPJ/CSLL Diferido (470.121) (918.211)
Total Tributos sobre o Lucro (1.485.482) (922.320)
Lucro Líquido do Exercício 3.416.992 760.922
Resultado por ação do capital social 0,185 0,041

Diretor
Ricardo Barros de Vasconcelos Lima

Contadora
Amanda Aparecida Mota - CRC 1SP 233929/O-1

ENGIE SOLAR PARACATU I GERAÇÃO CENTRALIZADA SPE S.A. - CNPJ 23.741.544/0001-00
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em R$)

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo circulante 69.701.493 81.576.214
Caixa e equivalentes de caixa 60.710.656 55.863
Contas a receber 7.313.002 2.044.155
Impostos a recuperar 43.823 85.792
Adiantamentos a fornecedores 1.433.848 79.208.269
Outros ativos circulantes 200.165 182.135
Ativo não circulante 187.178.027 175.883.510
Mútuos coligadas a receber 58.840 58.840
Outros ativos não circulantes 3.475.000 2.600.000
Direito de uso de arrendamento 3.192.143 –

Imobilizado 176.879.165 173.224.670
Intangível 3.572.879 –

Total do ativo 256.879.520 257.459.724

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018

Passivo/Passivo circulante 47.273.475 119.125.196

Fornecedores 30.418.935 118.150.858

Empréstimos e financiamentos 4.956.339 –

Mútuos coligadas 340.220 331.355

Tributos a pagar 426.175 46.264

Provisões 515.126 –

Outras contas a pagar 9.468.356 596.719

Dividendos a pagar 1.137.271 –

Arrendamento mercantil 11.053 –

Passivo não circulante 94.181.976 1.013.620

Empréstimos e financiamentos 89.345.221 –

Tributos diferidos 1.655.665 1.013.620

Arrendamento mercantil 3.181.090 –

Patrimônio líquido 115.424.069 137.320.908

Capital social 60.411.000 97.055.417

Adiantamento p/futuro aumento de capital 50.919.827 39.828.669

Reserva legal 123.804 72.952

Reserva de lucros 3.969.437 369.052

Resultados abrangentes – (5.182)

Total do passivo 256.879.520 257.459.724

Diretor
Ricardo Barros de Vasconcelos Lima

Contadora
Amanda Aparecida Mota - CRC 1SP 233929/O-1

Demonstração do Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional líquida 17.802.148 1.373.518
Custos na venda de energia (7.962.527) (131.206)
Lucro bruto 9.839.621 1.242.312
Receitas (despesas) operacionais 534.642 1.480.471
Despesas gerais e administrativas (476.555) (792.813)
Outras receitas 1.049.389 2.600.000
Outras despesas (38.192) (326.173)
Despesas não dedutíveis – (544)
Lucro antes do resultado financeiro 10.374.263 2.722.783
Receitas (despesas) financeiras (4.199.585) (320.551)
Receitas financeiras 913.212 17.403
Despesas financeiras (5.112.797) (337.953)
Lucro antes da tributação 6.174.678 2.402.232
IRPJ/CSLL corrente (936.412) (4.212)
IRPJ/CSLL diferido (449.758) (938.982)
Total tributos sobre o lucro (1.386.170) (943.195)
Lucro líquido do exercício 4.788.508 1.459.038
Resultado por ação do capital social 0,0793 0,0150
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14 Impostos, taxas e contribuições
O saldo é composto como segue:

2019 2018
ISS 629 706
PIS 730 664
Co(ns 3.265 3.074
ICMS 70 45
IRRF 57 55
Pis/Co(ns/CSLL 6 10
INSS Retido 452 389
ISS Retido 290 756

5.499 5.699
15 Provisões
a. Passivos Contingentes: A Companhia é parte em diversos processos advindos do curso normal de
suas operações. A Administração da Companhia e seus assessores legais entendem que o desfecho
desses processos não terá impacto signi(cativo em sua posição patrimonial e (nanceira e no resultado
de suas operações.
16 Patrimônio líquido
a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2019, o capital social da Companhia, é de R$21.367 (R$21.367
em 2018), está totalmente subscrito e integralizado mediante a capitalização de reserva de lucros,
dividido em 21.367 ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$1,00 cada uma. b) Reserva
legal: Constituída a parcela de 5% do lucro líquido do exercício observado o limite estabelecido em lei e
ajustado pelo incentivo de exploração. c) Reserva de capital: Em 30 de novembro de 2017 a Companhia
constituiu a reserva de capital no montante de R$580 em decorrência da diferença entre o valor nominal
da ação emitida e do preço de emissão.Em 2019 e 2018, não houve constituição de reserva de capital. d)
Dividendos: O estatuto da Companhia estabelece a distribuição de dividendo mínimo anual de 70% do
lucro líquido, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. e) Reserva de retenção de lucros: A reserva de
retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76. f) Reserva de subvenção
para investimento: Foi constituída com base no art. 545 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR e
refere-se ao valor do imposto que deixou de ser pago em virtude de incentivos (scais com base no lucro
da exploração.
17 Receitas
O saldo é composto como segue:

2019 2018
Clientes públicos 59.666 63.479
Clientes privados 5.218 4.452
Total receita de serviços 64.884 67.931
Deduções sobre as vendas:
ISS (2.283) (2.591)
PIS (1.071) (1.121)
COFINS (4.931) (5.163)
Total de deduções sobre vendas (8.285) (8.875)
Receita líquida 56.599 59.056
• Coleta de resíduos – 26%; • Limpeza Pública – 34%; e • Destinação (nal em Aterro – 40%.

18 Custos dos serviços prestados
O saldo é composto como segue:

2019 2018
Salários e encargos (25.400) (26.129)
Aluguel (2.024) (1.758)
Depreciações (924) (955)
Materiais aplicados nos serviços (5.350) (4.972)
Serviços de terceiros (a) (16.083) (17.029)
Créditos (scais 2.527 2.468
Outros custos de produção (1.261) (1.830)

(48.515) (50.205)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros são referentes a manutenção, transportes de resíduos
e destinação de aterro.

19 Despesas administrativas
O saldo é composto como segue:

2019 2018

Depreciação (1) -
Materiais (6) (1)
Serviços de terceiros (a) (653) (638)
Tributos, seguros e contribuições (101) (139)
Reembolso de despesas serv. compartilhados (CSC) (1.390) (1.469)
Outros - (2)

(2.151) (2.249)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros são referentes a reembolso de despesas com centro
de serviços compartilhados CSC e assistência técnica (nanceira.
20 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
O saldo é composto como segue:

2019 2018
Receitas eventuais 146 -
Despesas e provisões contingenciais (624) (389)
Patrocínio e doações (49) (16)
Resultado venda de imobilizado 29 (69)
Outras despesas e receitas (20) 66
Total (518) (408)
21 Receitas (despesas) -nanceiras líquidas
O saldo é composto como segue:

2019 2018
Receitas juros sobre contratos de mútuo 68 62
Rendimentos sobre aplicações (nanceiras 34 23
Juros recebidos e descontos obtidos 61 158
Total receitas *nanceiras 163 243
Variação monetária (129) (172)
Despesas bancárias (23) (80)
Despesas com juros e descontos concedidos (515) (562)
Despesas com juros sobre contratos de mútuos (25) (36)
Despesas com multas e moras (nanceiras (273) (6)
Tributos sobre movimentações (nanceiras (16) (162)
Juros sobre (nanciamento (771) (895)
Total despesas *nanceiras (1.752) (1.913)
Total (1.589) (1.670)
22 Cobertura do seguro
Para a controlada Ecovia, durante o período de concessão, compete manter as seguintes coberturas
de seguros, conforme prazos previstos: seguro de danos materiais para danos relativos à propriedade,
que cobre todos os bens que integram a concessão e seguro de responsabilidade civil, cobrindo
a Concessionária e o Poder Concedente pelos montantes que possam ser responsabilizados a título
de danos, indenizações, custas processuais e outros resultantes do desenvolvimento das atividades
pertinentes à concessão. Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura dos seguros contratados pela
Companhia estava composta da seguinte forma: • Danos Materiais: R$4.683; e • Responsabilidade Civil
R$10.000.
23 Demonstração dos :uxos de caixa
Caixa e equivalentes de caixa: A composição dos saldos de caixa e equivalentes de caixa incluída na
demonstração do buxo de caixa está demonstrada na nota explicativa nº10. Informações suplementares:
Transações que não envolveram caixa nas demonstrações (nanceiras individuais e consolidadas.

2019
Transações que não envolveram caixa:
Aquisição de imobilizado 434
24 Efeitos do COVID-19
Na data de emissão destas Demonstrações Financeiras, a Companhia avaliou os possíveis impactos
do COVID-19 em seus negócios, e concluiu que nesse momento, não existem riscos substanciais que
possam afetar o curso normal de suas operações.

10 Imobilizado
O saldo da controladora é composto como segue:

Taxa
média

anual - %

2019 2018

Custo
Deprecia-

ção Líquido Líquido
Centrais de tratamento de resíduos - aterros:
Aterro e infra em aterros (*) 15.476 (2.921) 12.555 11.843
Terrenos, edi(cações e construção civil - 195 - 195 -
Benfeitorias em bens de terceiros 11% 1.223 (821) 402 499
Máquinas e equipamentos 10% 1.837 (866) 971 952
Móveis e utensílios 10% 249 (165) 84 58
Equipamentos de informática 20% 153 (140) 13 16
Veículos e equipamentos 20% 6.522 (6.384) 138 54
Imobilizado em andamento 4.738 - 4.738 4.207

30.393 (11.297) 19.096 17.629
11 Fornecedores
O saldo é composto como segue:

2019 2018
Fornecedores 14.410 15.108
Partes relacionadas 3.655 2.849

18.065 17.957
Circulante 8.065 7.957
Não circulante 10.000 10.000

12 Empréstimos e -nanciamentos
As obrigações por empréstimos e (nanciamentos são representadas como segue:

Modalidade Encargos *nanceiros - % Vencimento 2019 2018
Capital de giro Pré-(xado de 11% a.a. Set/2020 1.576 8.720
FINAME/FINEP - - - 13
BNDES, CEF E BNB Pré-(xado de 2,18% a.a. a 12% a.a. Set/2023 a Abr/2025 5.652 6.395

7.228 15.128
Circulante 2.975 8.618
Não circulante 4.253 6.510
Os empréstimos estão garantidos por avais da respectiva controladora na proporção de sua participação
societária, bem como garantias por (ança bancária. Os montantes em não circulante têm a seguinte
composição por ano de vencimento:
Vencimento 2019 2018
2020 - 2.791
2021 1.441 1.273
2022 1.441 1.273
2023 1.224 1.065
2024 147 108

4.253 6.510

Os empréstimos e (nanciamentos da Companhia não possuem cláusulas restritivas de contrato
(covenants). As cláusulas qualitativas foram cumpridas durante o exercício de 2019 e 2018.

13 Salários, benefícios e encargos sociais
O saldo é composto como segue:

2019 2018
Salários 687 839
Encargos trabalhistas 769 860
Férias 1.845 2.049
Participação nos resultados 255 123

3.556 3.871
Domênico Barreto Granata - Diretor Executivo - CPF: 013.014.936-51 Márcio Aparecido Utrila - Contador: CRC 1SP235229/O-2-S-MG

������ ��	
�
�� �� ���
� � ��� � ��� ������� � ������ �� ������ ������� 

!"#���$ �������%� �� ���&
�� ���'(	
�� '
)� �������� � ���
��%� �����	�	�� ��

*
�
���%� � ��* �� ��� � � ����
�+	�
� �� ��� 
	'����� ,�� 	�-���� ���&
��	��

�� ������� 
	�������� ��� .������ ���	��-
� � /	�����0�� *��� ��'���	�� 1 '���

2�"

���3�
� �� 
�
���%� ������
����4 �����	���	�� 2�"

����� �� �������� ��	��

�������	
���0�� � /	'���5�
�� *���4 ������ 6���� *���� .�� � .������ ���	��-
�

� /	�����0�� *��� � ����
�+	�
� �� ��* ��	&
�� �� 
	���������� ���� � ����%� ��

�"������ ��� �	&����� �� ��������� ������
�
� ��� �������� 2�"

����� ,�� ���5

���
7��� 1� �� 2���� �� �
� ����8�����4 1 9�� 9
� �� :�	�
��4 ;;�4 �< �	���4 ��	���4

���
���= >��	�	�� ��-���� �� ��� � ����
��	�� �� ��*���� � ?�"�� @������

�� .���� 9�7�	�� � ����
��	�� �� ��� 

ENGIE SOLAR PARACATU II GERAÇÃO CENTRALIZADA SPE S.A. - CNPJ 23.741.536/0001-63
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em R$)

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo circulante 111.632.511 96.573.969
Caixa e equivalentes de caixa 101.162.814 55.575
Contas a receber 10.073.675 2.044.868
Impostos a recuperar 20.968 42.895
Adiantamentos a fornecedores 174.889 94.248.495
Outros ativos circulantes 200.164 182.135
Ativo não circulante 185.703.916 175.729.778
Outros ativos não circulantes 3.475.000 2.600.000
Direito de uso de arrendamento 3.192.143 –

Imobilizado 175.451.024 173.129.778
Intangível 3.585.748 –

Total do ativo 297.336.427 272.303.746

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018

Passivo/Passivo circulante 40.677.603 127.926.443

Fornecedores 20.954.170 126.848.089

Empréstimos e financiamentos 5.252.626 331.355

Mútuos coligadas 340.220 –

Tributos a pagar 473.691 150.278

Provisões 615.400 –

Outras contas a pagar 12.441.491 596.721

Dividendos a pagar 588.953 –

Arrendamento mercantil 11.053 –

Passivo não circulante 99.569.810 882.000

Empréstimos e financiamentos 94.547.262 –

Tributos diferidos 1.841.458 882.000

Arrendamento mercantil 3.181.090 –

Patrimônio líquido 157.089.013 143.495.303

Capital social 38.832.829 38.832.829

Adiantamento para futuro aumento de capital 115.784.730 104.087.050

Reserva legal 153.020 73.311

Reserva de lucros 2.318.433 507.295

Resultados abrangentes – (5.182)

Total do passivo 297.336.427 272.303.746

Diretor
Ricardo Barros de Vasconcelos Lima

Contadora
Amanda Aparecida Mota - CRC 1SP 233929/O-1

Demonstração do Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional Líquida 15.370.244 1.373.518
Custo na venda de energia (7.798.523) (130.492)
Lucro bruto 7.571.721 1.243.026
Receitas (Despesas) operacionais 374.820 1.488.998
Despesas gerais e administrativas (463.527) (1.110.792)
Despesas não dedutíveis – (210)
Outras receitas 876.538 2.600.000
Outras despesas (38.192) –

Lucro antes do resultado financeiro 7.946.540 2.732.024
Receitas financeiras 1.308.248 15.935
Despesas financeiras (5.268.869) (338.895)
Total resultado financeiro (3.960.622) (322.960)
Lucro antes da tributação 3.985.918 2.409.063
IRPJ/CSLL corrente (971.331) (3.852)
IRPJ/CSLL diferido (534.787) (938.982)
Total tributos sobre o lucro (1.506.118) (942.835)
Lucro líquido do exercício 2.479.800 1.466.229
Resultado por ação do capital social 0,064 0,038

PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAOBIM/MG

Retificação

Pregão Presencial nº. 024/2020
O Município de Itaobim/MG - torna público a retificação referente ao Edital
nº. 033/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2020 - PAL Nº. 043/2020.
Onde lê-se: Abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 01/07/2020, às 09:00 hs.
Lê-se-a: Abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 10/07/2020, às 09:00 hs.
Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no Departamento Municipal
de Licitação e Patrimônio - Rua Belo Horizonte, 360, Centro, Itaobim - MG,
CEP 39.625-000, Fone: (33) 3734-1157. Edital disponível no Site:
www.itaobim.mg.gov.br. Robson José Chaves, Pregoeiro.

ENGIE SOLAR PARACATU III GERAÇÃO CENTRALIZADA SPE S.A. - CNPJ 23.741.514/0001-01
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em R$)

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo circulante 163.276.336 120.335.668
Caixa e equivalentes de caixa 147.304.101 56.812
Contas a receber 7.340.884 1.369.729
Impostos a recuperar 920 44.811
Adiantamentos a fornecedores 8.430.267 118.682.182
Outros ativos circulantes 200.164 182.135
Ativo não circulante 177.129.792 209.293.142
Outros ativos não circulantes 3.475.000 2.600.000
Depósitos judiciais 406.440 380.301
Direito de uso de arrendamento 3.192.143 –

Imobilizado 166.483.329 206.312.841
Intangível 3.572.879 –

Total do ativo 340.406.128 329.628.810

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018

Passivo/Passivo Circulante 33.150.681 157.176.205

Fornecedores 14.956.159 156.170.338

Empréstimos e financiamentos 6.003.175 –

Mútuos coligadas 340.681 331.815

Tributos a Pagar 482.003 77.589

Provisões 476.311 –

Outras Contas a Pagar 9.916.637 596.464

Dividendos a pagar 964.662 –

Arrendamento Mercantil 11.053 –

Passivo não circulante 112.895.777 968.235

Empréstimos e financiamentos 108.057.146 –

Tributos diferidos 1.657.542 968.235

Arrendamento mercantil 3.181.090 –

Patrimônio Líquido 194.359.669 171.484.370

Capital social 28.318.367 28.318.367

Adiantamento p/ futuro aumento de capital 162.944.228 143.365.330

Reserva legal 203.087 –

Reserva de lucros 2.893.987 (194.145)

Resultados abrangentes – (5.182)

Total do passivo 340.406.128 329.628.810

Diretor
Ricardo Barros de Vasconcelos Lima

Contadora
Amanda Aparecida Mota - CRC 1SP 233929/O-1

Demonstração do Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional líquida 18.079.403 723.758
Custos na venda de energia (8.071.426) (131.258)
Lucro bruto 10.007.977 592.500
Receitas (Despesas) operacionais 315.941 1.366.095
Despesas gerais e administrativas (521.958) (907.733)
Outras receitas 876.538 2.600.000
Outras despesas (38.640) (326.173)
Lucro antes do resultado financeiro 10.323.918 1.958.595
Receitas (Despesas) Financeiras (4.512.833) (330.974)
Receitas financeiras 1.625.916 17.030
Despesas financeiras (6.138.750) (348.003)
Lucro antes da tributação 5.811.084 1.627.621
IRPJ/CSLL Corrente (1.083.816) (4.082)
IRPJ/CSLL Diferido (471.388) (918.211)
Total tributos sobre o lucro (1.555.203) (922.293)
Lucro líquido do exercício 4.255.881 705.328
Resultado por ação do capital social 0,1503 0,0249
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