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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação 

de V.Sas. o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido, 

dos fluxos de caixa, Relatório dos Auditores Independentes da MOORE STEPHENS CONSULTING 

NEWS AUDITORES INDEPENDENTES, bem como as notas explicativas correspondentes aos 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. A companhia agradece aos seus clientes e 

colaboradores pelo seu apoio e confiança depositados, e em especial a seus funcionários pela 

dedicação e esforços empreendidos, aos quais foi possível alcançar os resultados apresentados.  

 

 

                   Belo Horizonte, 08 de março de 2019. 

 

 
 
 

A Diretoria 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  

 SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Ilmo Srs. 
Administradores e Acionistas da 
Empresa brasileira de Engenharia e Comércio S.A. - EBEC 
Belo Horizonte – MG 
 

Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio 

S.A.- EBEC, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas 

demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 

principais políticas contábeis.   

 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da  Empresa Brasileira de 

Engenharia e Comércio S.A.- EBEC, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 

operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil.  

 

Base para opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 

intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 

independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião.  

 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do 

auditor  

 

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 

relatório da administração. 

 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não 

expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 

relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 

inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 

de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 

concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar 

esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 

 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 

suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 

operações. 

 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 

conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 

emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 

mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 

econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

 
Como partes da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exerceram julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

disso: 
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 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 

burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. 

 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 

de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 

devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 

data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 

mais se manter em continuidade operacional. 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

Belo Horizonte, 08 de março de 2019. 

 
MOORE STEPHENS CONSULTING NEWS 

AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC 01MG 6.494 02 MG 3.172 

 
 

Ruy Gomes da Silva Filho 
CRCMG - 54.364 

Contador 
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Balanço Patrimonial dos  
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Valores expressos em reais 
 
 
 
Ativo 

      

  Not
a 

 2018  2017 

Circulante        

Caixa e bancos 4  1.534.266  2.408.868 
Aplicações de liquidez imediata 5  28.700.943  25.417.061 
Contas a receber de clientes 6  5.611.731  6.445.700 
Tributos a compensar   141.318  77.045 
Estoque veículos a venda   6.080.333  -0- 
Outros valores a receber   2.044.996  1.826.717 

    44.113.587  36.175.391 
       

Não circulante       
Depósitos judiciais 7  1.153.305  1.193.818 
Empréstimos compulsórios   581.021  547.267 
   1.734.326  1.741.085 
      
Imobilizado 8  63.734.709  46.132.684 

     Intangível 9  76.104  16.671 
   65.545.139  47.890.440 
Total do ativo    109.658.726  84.065.831 
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Balanço Patrimonial dos (continuação) 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Valores expressos em reais 

 
 
Passivo 

      

 
 Nota  2018  2017 

Circulante  
     

     Fornecedores  10  3.189.546  9.689.866 
     Empréstimos e financiamentos  11  25.301.140  6.069.656 
     Obrigações sociais e trabalhistas  12  1.605.914  1.509.983 
     Obrigações fiscais e tributárias  13  593.683  1.863.815 
     Dividendos a pagar    -0-  150.000 
     Juros remuneração capital próprio     850.000  850.000 
     Consórcios a pagar     2.323.307  -0- 
     Outras contas a pagar  

  554.605  125.785 
 

 
  34.418.195  20.259.105 

Não circulante  
     

Empréstimos e financiamentos  11  9.876.374  -0- 
Depósitos judiciais  7  1.153.305  1.194.166 

   11.029.679  1.194.166 
 

 
     

Patrimônio Líquido  
     

Capital social  14.1  59.332.676  60.585.000 
Reserva legal  14.3  680.323  537.792 
Reserva de lucros    4.197.853  1.489.768 

 
 

  64.210.852  62.612.560 
 

 
     

Total do passivo  
  109.658.726  84.065.831 

 
 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações dos Resultados 
Dos exercícios findos em 31 de dezembro 
Valores expressos em reais 

 

 Nota  
2018  

 
2017 

      

Receita operacional líquida 15  46.837.586  43.302.142 
Custos de bens e serviços   (20.521.168)  (21.026.343) 
Lucro bruto   26.316.418  22.275.799 

(-) Outras (despesas) ou receitas operacionais      

Administrativas   (8.378.636)  (7.214.323) 
Depreciação e amortização  (17.156.213)  (12.918.968) 
Despesas tributárias  (183.525)  (277.833) 
Financeiras líquidas  (482.880)  (2.235.089) 
Outras receitas/(despesas)  185.748  170.320 
   (26.015.506)  (22.475.893) 
      
Resultado operacional líquido   300.912  (200.094) 
Outras receitas/(despesas)   3.901.343  2.813.477 
Lucro antes do Imposto de Renda e 
Contribuição Social 

  4.202.255  2.613.383 

     
Provisão para IRPJ  (979.490)  (644.438) 
Provisão para CSLL  (372.149)  (253.022) 
Lucro líquido do exercício   2.850.616  1.715.923 
Número de ações   59.332.676  60.585.000 
Lucro líquido por ações – R$   0,05  0,03 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Valores expressos em reais 

 

 Capital 
social 

 Reserva 
legal 

 Reserva 
 de lucros 

 
Total 

 
 

 

             

Saldos em 31 de dezembro de 2017 60.585.000  537.792  1.489.768  62.612.560    

Redução de capital (1.252.324)  -0-  -0-  (1.252.324)    

Lucro líquido do exercício -0-  -0-  2.850.616  2.850.616    

Constituição da reserva legal -0-  142.531  (142.531)  -0-    

Saldos em 31 de dezembro de 2018 59.332.676  680.323  4.197.853  64.210.852    

           

Saldos em 31 de dezembro de 2016 51.800.000  451.995  6.839.642  59.091.637    

Aumento de capital 8.785.000  -0-  (6.830.000)  1.955.000    

Lucro líquido do exercício -0-  -0-  1.715.923  1.715.923    

Dividendos propostos -0-  -0-  (150.000)  (150.000)    

Constituição da reserva legal -0-  85.797  (85.797)  -0-    

Saldos em 31 de dezembro de 2017 60.585.000  537.792  1.489.768  62.612.560    

 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Dos exercícios findos em 31 de dezembro 
Valores expressos em reais 
   

2018 
  

2017 

Fluxo de caixa das atividades operacionais        

 Lucro (prejuízo) líquido do exercício  2.850.616  1.715.923 

Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido     

Proveniente de atividades operacionais:     

 Depreciações e amortizações  17.156.213  12.918.968 

 Valor residual do ativo permanente baixado  4.871.652  4.066.593 

Lucro líquido ajustado  24.878.481  18.701.484 

(Aumento)/redução em ativos operacionais     
 Contas a receber de clientes  833.969  (730.995) 

 Tributos a recuperar  (64.273)  4.217 
 Depósitos judiciais  40.513  42.052 

 Veículos a venda  (6.080.333)  -0- 
 Outros valores a receber  (252.033)  (203.802) 

Aumento/(redução) em passivos operacionais     
 Fornecedores  (6.500.320)  8.751.467 
 Obrigações sociais e trabalhistas  95.931  109.086 
 Obrigações fiscais e tributárias  (1.270.132)  1.160.089 

 Depósitos judiciais  (40.861)  (44.734) 

 Consórcio a pagar  2.323.307  -0- 
 Juros s/ capital próprio  -0-  850.000 
 Outras contas a pagar  278.820  (836.960) 

Caixa líquido aplicado/originado em atividades operacionais  14.243.069  27.801.904 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos     
 Inversão em imobilizado de uso  (39.689.323)  (23.063.521) 

Caixa líquido aplicado/originado em investimentos  (39.689.323)  (23.063.521) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos     
 Empréstimos e financiamentos        29.107.858  (3.524.564) 

 Redução de capital        (1.252.324)  -0- 
 Dividendos propostos  -0-  (150.000) 

Caixa líquido aplicado/originado em financiamentos  27.855.534  (3.674.564) 

Aumento (redução) nas disponibilidades  2.409.280  1.063.819 

Modificação na posição financeira     

     
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 27.825.929  26.762.110 
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 30.235.209  27.825.929 

Aumento (redução) nas disponibilidades 
 

2.409.280  1.063.819 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Valores expressos em reais) 
 
1. Contexto Operacional 

 

A Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio S.A. - EBEC é uma Sociedade Anônima de 

Capital Fechado, tendo como principais atividades os serviços de locação de automóveis, construção 

civil em todos os ramos e outros serviços: Locação de automóveis sem condutor, serviço de 

transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, construção de edifícios, transporte 

rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e 

internacional, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal, 

aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, 

sem operador, Locação de mão-de-obra temporária, limpeza em prédios e em domicílios, transporte 

rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de 

carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, serviços 

de engenharia, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 

especificados anteriormente, outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 

especificadas anteriormente, podendo a critério da diretoria, abrir filiais e escritórios em qualquer 

parte do território nacional. 
 

2. Apresentação e elaboração das Demonstrações Financeiras 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem as normas da CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários, do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e os pronunciamentos do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC`s), observando as diretrizes contábeis emanadas da Lei 

6.404/76 e as alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09. 

 
3. Principais práticas contábeis  

a) Regime de escrituração 

Foi adotado o regime de competência para o registro das notas fiscais de compras e faturamentos. A 

aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou 

incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. 

b)  Ativo Circulante e Realizável a longo prazo 

Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as 

variações monetárias auferidas. 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Valores expressos em reais) 
 

3. Principais práticas contábeis (continuação) 

 
c)  Imobilizado 

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação 

acumulada.  

 

d)  Imposto de Renda e Contribuição Social 

 O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional 

de 10% previsto na legislação. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro 

antes do imposto de renda, ajustada na forma da legislação vigente. 

 

e)  Passivo Circulante e Não Circulante 

  

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 

 

f) Estimativas contábeis 

 

Na elaboração das demonstrações financeiras são procedidas estimativas para contabilizar certos 

ativos, passivos e outras transações. Essas demonstrações incluem, portanto, estimativas referentes a 

provisões para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais poderão, portanto, 

apresentar variáveis em relação às mencionadas estimativas. A Companhia revisa as estimativas e 

premissas anualmente. 

 
4- Caixa e bancos 

 
O saldo em 31 de dezembro estava representado por: 

 2018  2017 

Caixa 5.000  5.000 

Bancos 1.529.266  2.403.868 

 1.534.266  2.408.868 
 

Os saldos de caixa e bancos são representados por valores com livre movimentação para aplicação 

imediata nas operações da empresa.  
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Valores expressos em reais) 
 
5- Aplicações financeiras 

 
O saldo em 31 de dezembro estava composto por: 

 

 2018  2017 
Banco do Brasil S/A 174.866  242.158 
Banco Santander 4.215  754.962 
Bradesco S/A 4.403.245  1.448.967 
Banco Itaú 6.903.012  -0- 
Banco BNP Paraíbas Brasil S/A 17.215.605  22.970.974 

 28.700.943  25.417.06
1  

Estão representadas pelos recursos disponíveis que se encontram aplicadas no mercado financeiro em 

títulos de renda fixa e certificado de depósitos bancários. 

 

6-           Contas a receber de clientes 

   
São demonstradas ao valor de realização, auferidos até a data do balanço. A provisão para créditos de 

liquidação duvidosa é estabelecida quando há evidência objetiva que a empresa não será capaz de 

cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber.  

  
O saldo estava composto por: 
 

 2018  2017 

Contas a receber 7.340.358 
 

8.665.094 

Provisão p/ perda s/ créditos de liquidação duvidosa (1.728.627) 
 

(2.219.394) 

 5.611.731 
 

6.445.700 
7-           Depósitos judiciais  

   
A Companhia está sujeita a várias contingências e processos trabalhistas.  

 
O saldo em 31 de dezembro estava composto por: 
 

 Ativo - 2018  Passivo - 2018  Ativo - 2017  Passivo - 2017 

Depósitos judiciais  1.153.305  1.153.305  1.193.818  1.194.166 

 1.153.305  1.153.305  1.193.818  1.194.166 
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7-           Depósitos judiciais - continuação 

O CPC 25 estabelece que a sociedade deverá reconhecer o passivo contingente quando a saída de 

recursos for provável e possuir uma estimativa confiável de valor com base em julgamento da 

administração. Estão classificados de acordo com a probabilidade de êxito, sendo: 

 

(i) Provável – Grande probabilidade de perda; 

(ii) Possível – Existe a possibilidade de perda, mas depende de decisões; e, 

              (iii)      Remota – Pouca ou nenhuma probabilidade de perdas. 

A sociedade é parte em várias contingências e ações trabalhistas. Os saldos de passivos contingentes, 

os quais dependem de um ou mais eventos futuros para se tornar uma obrigação presente, não estão 

provisionados nas demonstrações financeiras, o montante de passivos contingentes em 31/12/2018 é 

de R$ 2.003.000,00 em causas possíveis. A administração acredita que não incorrerá em perdas 

significativas relacionadas a esses processos. 

8-        Imobilizado 

 2018  2017   

 Custo 
corrigido 

Depreciação  
Acumulada 

Líquido  Líquido  
Taxa anual 

de 
depreciação 

Imóveis  -0- -0- -0-  750.846  4% 

Máquinas e equipamentos  22.701 (11.260) 11.441  10.511  10% 

Veículos           98.060.092 (34.683.379) 63.376.713  44.657.819  20% 

Móveis e utensílios  667.682 (427.798) 239.884  198.211  10% 

Equip. Processamento de dados 391.127 (284.456) 106.671  68.425  20% 

Imobilizações em andamento -0- -0- -0-  446.872   

 99.141.602 (35.406.893) 63.734.709  46.132.684   
  

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, 

quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do que o seu 

valor recuperável ou de realização. As perdas por "impairment", quando aplicável, são registradas no 

resultado do período em que foram identificadas. A administração revisa anualmente o valor contábil 

líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas 

operacionais ou tecnológicas que possam colocar em risco a continuidade de suas operações ou que 

possam indicar deteriorização ou perda de seu valor recuperável. 
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Em 31 de dezembro de 2018, as análises da Administração não identificaram indícios internos ou 

externos de redução relevante nos valores de recuperação para seus ativos imobilizados, dispensando 

a realização de ajustes por impairment.  De acordo com o CPC 27 e ICPC 10, a sociedade optou por 

não mensurar seus ativos imobilizados na data de transição pelo valor justo, optando por manter o 

custo de aquisição do imobilizado. A Companhia entende que as taxas de depreciação atualmente 

utilizadas refletem adequadamente a vida útil e econômica desses ativos. 

 
9- Intangível 

O intangível é composto por marcas e patentes e direito de uso de software, conforme apresentado a 

seguir:  

 2018  2017   

 Custo 
corrigido 

Amortização  
Acumulada Líquido  Líquido  

Taxa anual 
de 

depreciação 

Marcas e patentes e direito de uso 515.500 (439.396) 76.104  16.671 
 

20% 

 515.500 (439.396) 76.104  16.671   
 
10- Fornecedores 
Em 31 de dezembro, a Companhia apresentava saldo a pagar de: 

 2018 
 

2017 

Fornecedores 3.189.546 
 

9.689.866 

 3.189.546 
 

9.689.866 
 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 

adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes pelo fato do 

pagamento ser devido no período de um ano. Em 31 de dezembro de 2018 parte do saldo de contas a 

pagar referiam-se a aquisições de veículos ao longo do exercício de 2018 liquidados no exercício 

seguinte. 

 
11- Empréstimos e financiamentos   

  2018  2017  

 Passivo 
Circulante 

Passivo Não 
Circulante 

Total  Total  

Capital de Giro e financiamento 25.301.140 9.876.374 35.177.514  6.069.656  

 25.301.140 9.876.374 35.177.514  6.069.656  

 

Os contratos de empréstimos referem-se a valores para financiamento de capital de giro e aquisição 

de ativo fixo, com as taxas praticadas no mercado, com garantia e aval dos sócios. 
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12- Obrigações sociais e trabalhistas 

As obrigações sociais e trabalhistas estavam assim demostradas em 31 de dezembro: 

 2018  2017 
   

Salários e pró-labores  463.626 410.017 

Férias e encargos sociais 770.603 771.930 

INSS 269.342 228.290 

FGTS 64.152 64.389 

Outros 38.191 35.357 

Total 1.605.914 1.509.983 

 

13- Obrigações fiscais e tributárias 

  

As obrigações fiscais e tributárias apresentavam a seguinte composição em 31 de dezembro: 

  

 

2018  2017 
   

IRPJ a recolher 5.939 303.530 

CSLL a recolher 30.266 98.579 

PIS a recolher 41.741 58.270 

COFINS a recolher 193.626 269.620 

ISSQN a recolher 13.455 3.960 

Tributos retidos a recolher         284.129 267.705 

Parcelamento - PERT -0- 817.339 

Outros                                      24.527 44.812 

Total 593.683 1.863.815 

   

14- PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
14.1-  Capital Social 

 

Em 31 de dezembro de 2018, o capital social estava representado por 59.332.676 ações ordinárias 

nominativas no valor de R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado. 

 

14.2-  Dividendos Propostos  

 
Ao acionista é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos 

termos da Lei das Sociedades Anônimas. Por opção da diretoria, no exercício de 2018 não foi 

deliberado dividendos a pagar que será levado para aprovação dos acionistas na Assembleia Geral.   
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14.3-  Reserva Legal 

 

É constituída de acordo com a lei das Sociedades por Ações (Art. 193) e pelo estatuto social da 

empresa, onde está determinado que 5% do lucro líquido do exercício serão aplicados antes de 

qualquer destinação na constituição da reserva legal, que não exceda a 20% do capital social. 

 

15- Receita   
 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 

serviços no curso normal das atividades da companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, 

das devoluções, dos abatimentos e descontos. A Companhia reconhece a receita quando: (i) o valor 

da receita pode ser mensurado com segurança, (ii) é provável que benefícios econômicos futuros 

fluirão para a companhia.  A receita está demonstrada a seguir: 

 
 

2018  2017 

Receita bruta:    

Receita de empreitada 4.197.131  4.816.057 

Receita de locação 45.333.429  41.445.305 

 49.530.560  46.261.362 
 

A conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada na demonstração do resultado do exercício 

está demonstrada a seguir: 

 2018  2017 

Receita bruta 49.530.560  46.261.362 

Deduções: Impostos sobre serviços    (2.669.082)  (2.959.220) 

Serviços cancelados                 (23.892)  -0- 

 46.837.586  43.302.142 
 
16- Cobertura de seguros (não auditado) 
 

 

A Companhia adota a política de contratar seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 

considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. As 

premissas de riscos adotados, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das 

demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores 

independentes. 
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17- Instrumentos financeiros 

 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía instrumentos financeiros representados 

substancialmente por caixa e bancos, aplicações financeiras, contas a receber, contas a pagar e 

financiamentos. Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial findo naquela 

data aproximam-se do valor de mercado, estão registrados e mantidos nas demonstrações financeiras 

pelo valor nominal dos títulos conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, das variações e juros 

atualizados até a data do balanço. 

 

18- Eventos subsequentes 

 

Não ocorreu nenhum evento subsequente relevante na sociedade de 31/12/2018 até a data do nosso 

parecer. 

 

Eliana Moreira de Azevedo Araujo                    Gustavo Salgado M. de Andrade          

Diretora Presidente                                                           Diretor Administrativo/Financeiro 

                                            

Jorge Lasmar Junior                                                          Gustavo Alberto Raso 

Diretor Técnico                                                                 Diretor de Obras  
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