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BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

DIRETORIA

CONTADORA

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 139.963 101.340
Caixa e equivalentes de caixa 2.737 5.129
Contas a receber 108.770 79.720
Estoques 17.624 11.094
Créditos tributários 6.035 2.603
Outros créditos 4.797 2.794
Não circulante 389.974 371.028
Depósitos judiciais 5.959 5.038
Imposto de renda e contribuição social diferidos 21.625 9.356
Imobilizado 294.438 288.748
Intangível 67.952 67.886
Total do ativo 529.937 472.368

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 109.091 98.400
Fornecedores 49.884 38.018
Obrigações com pessoal 36.771 38.305
Tributos 19.188 18.635
Outros débitos 3.248 3.442
Não circulante 66.397 44.908
Tributos 5.302 6.854
Provisão para riscos tributários, trabalhistas ecíveis 61.095 38.054
Patrimônio líquido 354.449 329.060
Capital social 403.306 363.042
Resultado de operações com acionistas não controladores 195 195
Prejuízos acumulados (59.652) (34.177)
Adiantamento para futuro aumento de capital 10.600 -
Total do passivo 529.937 472.368

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida 971.008 922.363

Custo dos serviços prestados (970.261) (936.680)

Resultado bruto 747 (14.317)
Despesas administrativas (35.994) (35.617)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (3.810) (5.758)

Resultado financeiro, líquido 1.313 348

Resultado antes das receitas e despesas financeiras (37.744) (55.344)
Imposto de renda e contribuição social 12.269 17.991

Prejuízo do exercício (25.475) (37.353)
Prejuízo por ação - em reais - (R$) (0,06) (0,10)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Saldo em 31 de dezembro de 2017 363.042 3.176 195 - - 366.413
Prejuízo do exercício - - - (37.353) - (37.353)
Compensação do prejuízo - (3.176) - 3.176 - -

      
Saldo em 31 de dezembro de 2018 363.042 - 195 (34.177) - 329.060
Recursos para aumento de capital - - - - 10.600 10.600
Aumento de capital 40.264 - - - - 40.264
Prejuízo doexercício - - - (25.475) - (25.475)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 403.306 - 195 (59.652) 10.600 354.449

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício antes dos impostos e contribuições (37.744) (55.344)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes
de caixa gerados (aplicados) pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 22.427 21.572
Provisão para perdas sobre contas a receber 5.333 8.872
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 23.041 18.164
Outros (8) 669

13.049 (6.067)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (34.383) 16.938
Estoques (6.530) (2.926)
Créditos tributários (3.432) 3.131
Depósitos judiciais (921) 4.185
Outros Créditos (1.932) (862)
Fornecedores 11.866 8.545
Obrigações com pessoal (1.534) 4.245
Tributos (999) (1.016)
Outros débitos 3.153 (383)
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais (21.663) 25.790
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adição de ativo imobilizado (30.973) (60.040)
Adição de ativo intangível (620) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (31.593) (60.040)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social 40.264 -
Adiantamento para futuro aumento de capital 10.600 -
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 50.864 -
Redução do caixa e equivalentes de caixa (2.392) (34.250)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 5.129 39.379
Final do exercício 2.737 5.129
Redução do caixa e equivalentes de caixa (2.392) (34.250)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeisreferentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
São Paulo, 20 de março de 2020.

A Administração.

1. Contexto Operacional.
A Amico Saúde Ltda. (“Amico” ou “Sociedade”) tem sede na rua Azevedo Macedo, 132, Vila Mariana, 
na cidade e estado de São Paulo, e tem por finalidade a prestação de serviços médico-hospitalares e 
odontológicos e a participação em outras sociedades.
2. Apresentação das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 

2018 são apresentadas em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma, e foram pre-
paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, 
nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”).

Luiz Sérgio Pires Santana
Administrador

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC nº 1 RJ-088050/O S-SP

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e
 encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA.
CNPJ/MF nº 08.100.676/0001-69

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Quotistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis

 referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
São Paulo, 20 de março de 2020. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de reais)

DIRETORIA CONTADOR
Jacques Jean Daniel Coudry

Administrador
Maria Lucia Guilherme de Brito

CRC nº 1 RJ 088.050/O S-SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante 260.245 154.192
Caixa e equivalente de caixa 3.695 2.049
Contas a receber 218.044 132.259
Estoques 17.619 11.129
Créditos tributários 15.215 2.263
Adiantamento a funcionários e fornecedores 3.373 5.826
Outros créditos 2.299 666
Ativo não circulante 1.249.009 1.168.210
Depósitos judiciais 4.463 1.642
Impostos diferidos 113.015 104.037
Outros créditos 7.250 7.304
Investimentos 492.643 461.155
Imobilizado 622.272 583.230
Intangível 9.366 10.842
Total do ativo 1.509.254 1.322.402

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante 175.244 150.926
Obrigações com pessoal 56.229 46.391
Fornecedores 65.946 64.043
Tributos 28.132 18.950
Investimentos a liquidar 21.178 18.785
Adiantamento de clientes 3.389 1.715
Outros débitos 370 1.042
Passivo não circulante 51.182 42.236
Investimentos a liquidar 14.256 9.853
Provisão para riscos judiciais 33.908 29.541
Outros débitos 3.018 2.842
Patrimônio líquido e adiantamento para futuro aumento de capital 1.282.828 1.129.240
Patrimônio líquido 1.221.128 1.037.090
Capital social 1.399.284 1.213.534
Resultado de operações com acionistas não controladores 2.652 2.689
Prejuízos acumulados (180.808) (179.133)
Adiantamento para futuro aumento de capital 61.700 92.150
Total do passivo 1.509.254 1.322.402

Capital
Resultado de operações com  
acionistas não controladores

Prejuízos  
acumulados

Total do  
patrimônio líquido

Adiantamento para  
futuro aumento de capital Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.171.384 - (170.400) 1.000.984 4.550 1.005.534
Recursos para aumento de capital - - - - 129.750 129.750
Aumento de capital social 42.150 - - 42.150 (42.150) -
Ganho na variação percentual investimento - 2.689 - 2.689 - 2.689
Prejuízo do exercício - - (8.733) (8.733) - (8.733)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.213.534 2.689 (179.133) 1.037.090 92.150 1.129.240
Recursos para aumento de capital - - - - 155.300 155.300
Aumento de capital social 185.750 - - 185.750 (185.750) -
Perda na variação percentual investimento - (37) - (37) - (37)
Prejuízo do exercício - - (1.675) (1.675) - (1.675)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.399.284 2.652 (180.808) 1.221.128 61.700 1.282.828

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição 315 (10.929)
Ajustes para conciliar o lucro do exercício
 ao caixa pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 47.811 34.456
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 10.760 19.165
Provisão para riscos judiciais 4.367 6.632
Perda do valor recuperável de ativos (Impairment) 39.165 -
Juros, atualizações e variações cambiais, líquidos 2.231 2.407
Baixa de imobilizado e intangível 2.246 -
Resultado de equivalência patrimonial (410) 268
Outros (115) 670

106.370 52.669
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (96.545) (36.038)
Estoques (6.490) (2.091)
Créditos tributários (24.161) 371
Depósitos judiciais (2.821) 3.747
Outros créditos (1.579) (1.655)
Obrigações com pessoal 9.838 4.504
Fornecedores 1.903 21.495
Tributos 9.182 736
Investimentos a liquidar 6.796 1
Adiantamento de clientes 1.674 (1.387)
Outros débitos (492) (468)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 3.675 41.884
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de investimentos em controladas (70.088) (30.016)
Baixa por incorporação de investimentos 154 -
Baixa de intangível 22 -
Adição de imobilizado (86.043) (151.912)
Adição de intangível (1.374) (671)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (157.329) (182.599)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 155.300 129.750
Caixa líquido gerado nas atividadesde financiamento 155.300 129.750
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa 1.646 (10.965)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 2.049 13.014
Final do exercício 3.695 2.049
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa 1.646 (10.965)

1. Contexto Operacional. Hospital Alvorada Taguatinga Ltda. (“HAT” ou “sociedade”) é uma sociedade 
limitada de capital fechado, com sede na rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 8º andar (par-
te) – Torre B. Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, e tem por finalidade a prestação de serviços médico-hospitalares e a participação no capital de 
outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista.

2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis da Sociedade para os 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receita líquida 1.216.542 971.531
Custo dos serviços prestados (1.148.309) (946.847)
Lucro bruto 68.233 24.684
Despesas administrativas (22.783) (22.785)
Resultado de equivalência patrimonial 410 (268)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (43.541) (10.550)
Resultado financeiro líquido (2.004) (2.038)
Prejuízo antes dos impostos sobre o lucro 315 (10.929)
Imposto de renda e contribuição social (1.990) 2.196
Prejuízo do exercício (1.675) (8.733)

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são apresentados em milhares de reais, exceto 
quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, 
alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas e políticas contábeis da 
controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se à 
disposição na sede da Sociedade.

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
CNPJ Nº 33.176.249/0001-01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas: O American Bureau Of 
Shipping por intermédio de seu Representante Legal para o Brasil e América do 
Sul, faz publicar o presente Balanço em cumprimento às determinações legais.
RJ, 27/03/2020. José Carlos Ferreira - Representante Legal.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em reais)
ATIVO Notas 2019 2018
CIRCULANTE
 Caixa e equivalentes de caixa 1 12.632.263,34 11.465.745,84 
 Contas a receber - clientes 2 21.060.538,38 15.240.840,76 
 Impostos a recuperar 3 4.978.657,42 3.118.427,00 
 Outros ativos circulantes 4 743.296,87 374.205,14 
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 39.414.756,01 30.199.218,74 
NÃO CIRCULANTE 
 Depósitos e cauções 5 1.757.002,97 788.294,01 
 Investimentos 6 21.382,93 21.382,93 
 Imobilizado 7 1.240.047,32 1.364.150,41 
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.018.433,22 2.173.827,35 
TOTAL ATIVO 42.433.189,23 32.373.046,09 
PASSIVO Notas 2019 2018
CIRCULANTE
 Obrigações fiscais e sociais a recolher 8  2.961.708,39 3.320.740,77 
 Imposto de renda e contribuição social 9 160.362,58 -   
 Provisão de férias e encargos 10 4.205.762,84    3.946.700,43 
 Juros sobre capital próprio a pagar 611,76       640.611,76 
 Ordenados e Salários a pagar -         177.311,11 
 Provisão para contingências 11 9.318.170,49    6.871.143,94 
 Outras provisões a pagar 12 1.556.014,14 1.022.956,96 
 Outras contas a pagar 13 24.938.892,15 13.676.592,36 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 43.141.522,35 29.656.057,33 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a 
Descoberto) 14
 Capital estrangeiro 3,31 3,31 
 Correção monetária 1.893.859,19 1.893.859,19 
 Outras Reservas 298.534,16 298.534,16 
 Reserva de lucros -   524.592,10 
 Prejuízo Acumulado (2.900.729,78) -   
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 (Passivo a Descoberto) (708.333,12) 2.716.988,76 
TOTAL DO PASSIVO 42.433.189,23 32.373.046,09 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em reais)
2019 2018

Receita Líquida de serviços 76.509.790,43 71.810.381,55 
Custo dos serviços prestados (48.203.017,39) (45.324.874,16)
Lucro bruto 28.306.773,04 26.485.507,39 
Receitas e (despesas) operacionais 
Com vendas (223.290,37) (508.050,97)
Gerais e administrativas (24.378.116,86) (25.037.529,84)
Outras receitas e (despesas) operacionais (6.722.906,81) (5.623.409,26)
Resultado antes da receita e despesa financeira (3.017.541,00) (4.683.482,68)
Receitas (despesas) financeiras 29.279,43 117.579,71 
Resultado  antes da tributação sobre lucro (2.988.261,57) (4.565.902,97)
Imposto de renda (111.560,72) (321.300,45)
Contribuição social (48.801,86) (124.797,69)
Lucro líquido do exercício (3.148.624,15) (5.012.001,11)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

 Capital 
Correção 

Monetária 
Reserva para 

Aumento de Capital 
Reserva de 

Incentivo Fiscal 
Prejuízo 

Acumulado 
Reserva de 

Lucros 
Resultado do 

Período  Total 
Saldo em 31 de dezembro de 2017  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14  - 12.536.593,21 - 14.728.989,87 
Distribuição de lucros (7.000.000,00) (7.000.000,00)
Prejuízo do exercício (5.012.001,11) (5.012.001,11)
Prejuízo a destinar do exercício  (5.012.001,11)  5.012.001,11  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14  -  524.592,10  -  2.716.988,76 
Distribuição de lucros  (510.000,00)  (510.000,00)
Ajustes de exercícios anteriores  233.302,27  233.302,27 
Prejuízo do exercício (3.148.624,15) (3.148.624,15)
Prejuízo a destinar do exercício (3.148.624,15)  3.148.624,15  - 
Transferência da reserva de lucros      247.894,37  (247.894,37)   - 
Saldo em 31 de dezembro de 2019  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14 (2.900.729,78) 0,00 0,00  (708.333,12)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
 Caixa gerado nas operações  647.237,38 (1.985.613,24)
  Lucro líquido do exercício (3.148.624,15)(5.012.001,11)
  Provisões contingências  3.196.101,08  2.718.234,24 
  Depreciação e amortização  366.458,18  308.153,63 
  Ajustes e Exercícios Anteriores  233.302,27  - 
 Variações nos ativos e passivos  1.271.635,21  7.003.822,72 
  (Aumento) Redução contas a receber (5.819.697,62)(4.253.809,69)
  (Aumento) Redução impostos a recuperar (1.860.230,42)(2.459.928,25)
  (Aumento) Redução outros ativos circulantes  (369.091,73)  (165.950,07)
  (Aumento) Redução depósitos e cauções  (968.708,96)  (777.614,01)
  Aumento (Redução) impostos e contribuições  (359.032,38)  771.131,13 
  Aumento (Redução) IRPJ e CSLL a recolher  160.362,58  (555.361,59)
  Aumento (Redução) provisões de férias e encargos  259.062,41  14.251,99 
  Aumento (Redução) juros sobre capital próprio a pagar  (640.000,00)  296.284,84 
  Aumento (Redução) salários a pagar  (177.311,11)
  Aumento (Redução) provisões contingências  (749.074,53)  - 
  Aumento (Redução) outros passivos circulantes 11.795.356,97 14.134.818,37 
Caixa líquido proveniente das atividades  
 operacionais  1.918.872,59  5.018.209,48 
Fluxo de caixa das atividades investimentos
 Aquisição ativo imobilizado  (242.355,09)(1.118.181,80)
Caixa líquido proveniente das atividades investimentos  (242.355,09)(1.118.181,80)
Fluxo de caixa das atividades financiamentos
 Pagamentos de dividendos  (510.000,00)(7.000.000,00)
Caixa líquido proveniente das atividades  
 financiamentos (510.000,00)(7.000.000,00)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  1.166.517,50 (3.099.972,32)
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 11.465.745,84 14.565.718,16 
 Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 12.632.263,34 11.465.745,84 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  EM 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2019 E 2018. Contexto Operacional: O American Bureau of Shipping 
é uma filial brasileira de empresa estrangeira autorizada a atuar no Brasil há mais de 
70 anos, atendendo a clientes nacionais e estrangeiros de todos os continentes. Tem 
como objeto social a prestação de serviços de vistoria e certificação na indústria naval, 
atuando principalmente em vistoria de embarcações, plataformas, navios sonda, etc., 
realizando as mais diversas vistorias conforme normas próprias e regulamentos das 
instituições reguladoras internacionais e da autoridade marítima brasileira. Tem sua 
sede na cidade do Rio de Janeiro, filiais nas cidades de São Paulo e Santos. Face 
à sua atividade, necessita de permanente treinamento de seu pessoal para atender 
às exigências dos padrões de qualidade e segurança estabelecidos a nível mundial. 
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem 
os princípios de contabilidade emanados da legislação societária brasileira em con-

Demonstrativo do Valor Adicionado 2019 2018
1 - RECEITAS 88.885.713,02 81.149.985,79 
Vendas de serviços 86.848.871,57 81.603.175,04 
Provisão p/créditos duvidosos   (187.835,05)   (487.024,87)
Outras receitas   2.224.676,50    33.835,62 
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 23.735.760,90 24.534.622,05 
Custos serviços vendidos 14.096.403,15 15.374.513,59 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   9.633.357,82   9.160.108,46 
Outras    5.999,93      - 
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1-2 ) 65.149.952,12 56.615.363,74 
4 - RETENÇÕES    366.458,18   308.153,63 
Depreciação, amortização e exaustão    366.458,18   308.153,63 
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO 
PELA ENTIDADE ( 3-4 ) 64.783.493,94 56.307.210,11 
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA 3.146.819,18   3.627.860,27 
Receitas financeiras 3.146.819,18   3.627.860,27 
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
( 5+6) 67.930.313,12 59.935.070,38 

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Demonstrativo do Valor Adicionado 2019 2018

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 67.930.313,12 59.935.070,38 
Pessoal e encargos 44.191.182,44 40.134.166,65 
 Remuneração direta 33.329.876,43 28.869.155,49 
 Benefícios   8.202.959,08   8.746.564,09 
 FGTS   2.658.346,93   2.518.447,07 
Impostos, taxas e Contribuições 23.770.215,08 21.002.339,03 
 Federais 15.314.851,87 14.106.077,92 
 Estaduais    3.954,00    5.847,54 
 Municipais   4.420.154,30   4.172.179,33 
 Provisão para contingências   4.031.254,91   2.718.234,24 
Remuneração de capitais de terceiros 3.117.539,75   3.461.995,41 
 Despesas financeiras   3.117.539,75   3.461.995,41 
Remuneração de capitais próprios (3.148.624,15) (4.663.430,71)
 Juros sobre o capital próprio       -   348.570,40 
 Lucros retidos / Prejuízo do exercício (3.148.624,15) (5.012.001,11)

formidade e de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, Comitê de pronuncia-
mentos contábeis (CPC) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
Apuração do resultado -  O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime de competência. Moeda estrangeira - Os ativos e passivos denominados 
em moeda estrangeira foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de 
fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão de moeda foram 
reconhecidas no resultado do exercício. Resumo das principais práticas contábeis:  
1 - Caixa e equivalentes de caixa – Representado por depósitos bancários e aplicações 
financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação no valor de mercado, 
registrados ao custo e acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.
Caixas e equivalentes de Caixa 31.12.2019 31.12.2018
Depósitos Bancários 100.000,71 100.025,59
Aplicações financeiras 12.532.262,63 11.365.720,25

Saldo 12.632.263,34 11.465.745,84
2 - Contas a receber de clientes – São registradas e mantidas no balanço pelo valor 
nominal dos títulos representativos dos créditos, líquidas de provisão para devedores 
duvidosos, atualizados mensalmente com base na taxa de câmbio, quando decor-
rentes de vendas ao exterior e são realizados em condições normais de mercado, 
conforme demonstrado abaixo.
Contas a receber de clientes 31.12.2019 31.12.2018
Clientes Nacionais 12.308.156,67 12.507.833,85
Clientes Estrangeiros 16.921.262,97 10.901.888,17
Provisão Devedores Duvidosos (8.168.881,26) (8.168.881,26)

Saldo Liquido 21.060.538,38 15.240.840,76
Provisão para devedores duvidosos – Constituída sobre todos os créditos que en-
volvem riscos e em montante suficiente para a cobertura das perdas, considerada 
a experiência anterior. 3 – Impostos a recuperar – representa o saldo de créditos 
tributários federais para posterior compensação de tributos e contribuições sociais.
Impostos a recuperar 31.12.2019 31.12.2018
PIS 1.051.241,22 48.472,25
COFINS 147.857,89 221.657,79
IMPOSTO DE RENDA 2.406.878,53 1.793.916,17
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.217.308,81 899.009,82
INSS 155.370,97 155.370,97

Saldo 4.978.657,42 3.118.427,00
4 - Outros Ativos Circulantes – Estão classificados os adiantamentos de despesas 
efetuados pela empresa e demonstradas pelos seus valores de realização na data 
do balanço no período de curto prazo.
Outros Ativos Circulantes 31.12.2019 31.12.2018
Adiantamento empregados 15.318,00 5.218,00
Adiantamento de despesas 687.793,28 297.153,17
Adiantamento terceiros 40.185,59 71.833,97

Saldo 743.296,87 374.205,14
5 - Depósitos e Cauções – Estão classificados neste grupo os depósitos utilizados 
como garantias e depósitos judiciais recursais trabalhistas à disposição do juízo para 
permitir a interposição de recurso, nos termos da lei.  
Depósitos e cauções 31.12.2019 31.12.2018
Ações Judiciais Trabalhistas 1.746.322,97 777.614,01
Outras Garantias 10.680,00 10.680,00

Saldo 1.757.002,97 788.294,01
6 - Investimentos – Estão apresentados ao custo de aquisição, corrigido mo-
netariamente até 31 de dezembro de 1995. 7 - Imobilizado – Demonstrado ao 
custo de aquisição (corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995) e 
deduzido de depreciações calculadas pelo método linear, utilizando-se taxas 
usuais para cada tipo de bem, de acordo com a sua vida útil econômica dos bens.

Saldo em 31.12.2019
Custo Depreciação Liquido

Imóveis - Escritórios 596.582,00 595.361,50 1.220,50
Móveis e utensílios 924.196,15 806.239,05 117.957,10
Equipamentos de Informática 4.959.264,35 3.955.641,99 1.003.622,36
Veículos 201.959,51 179.466,64 22.492,87
Linha Telefônica 19.860,00 - 19.860,00
Benfeitorias de imóveis 1.956.429,57 1.881.535,08 74.894,49
SALDO 8.658.291,58 7.418.244,26 1.240.047,32

Saldo em 31.12.2018
Custo Depreciação Liquido

Imóveis - Escritórios 596.582,00 592.920,34 3.661,66
Móveis e utensílios 918.406,15 769.787,62 148.618,53
Equipamentos de Informática 4.798.242,03 3.655.716,16 1.142.525,87
Veículos 201.959,51 152.475,16 49.484,35
Linha Telefônica 19.860,00 - 19.860,00
Benfeitorias de imóveis 1.880.886,80 1.880.886,80 -
SALDO 8.415.936,49 7.051.786,08 1.364.150,41
Passivos – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos 
dos correspondentes encargos, quando aplicáveis.  
8 – Obrigações fiscais e sociais a recolher    
Obrigações fiscais a recolher 31.12.2019 31.12.2018
Impostos sobre faturamento a recolher 830.120,11 876.383,49
Impostos retidos a recolher 1.040.247,76 903.013,74

 Saldo 1.870.367,87 1.779,397,23
Obrigações Sociais a recolher 31.12.2019 31.12.2018
INSS 801.167,38 1.289.509,80
FGTS 290.173,14 251.833,74

 Saldo 1.091.340,52 1.541.343,54
Obrigações fiscais e sociais a recolher 2.961.708,39 3.320.740,77

9 - Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucros – A tributação sobre os 
lucros compreende o imposto de renda e a contribuição social apurados pelo regime 
de Lucro Real e reconhecidos pelo regime de competência. O imposto de renda é 
apurado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, 
enquanto a contribuição social é apurada pela alíquota de 9% também sobre o lucro 
tributável. 10 – Provisão de férias e encargos – A provisão para férias é constituída 
mensalmente em atendimento ao regime de competência com base nos direitos ad-
quiridos proporcionalmente pelos empregados, acrescido dos respectivos encargos e 
baixados conforme o pagamento até a data do balanço. 11 – Provisão para contingên-
cias – Os passivos contingentes são constituídos de valores de possíveis obrigações 
relativas a eventos trabalhistas e fiscais passados, que dependem de evento futuro 
e sem qualquer controle que possa ser exercido pela administração da sociedade e 
foram quantificados com base nas expectativas de êxito das correspondentes ações. 
Provisão para contingências 31.12.2019 31.12.2018
Trabalhistas 5.526.209,08 2.569.023,98
Fiscais 3.791.961,41 4.302.119,96

Valor provisionado 9.318.170,49 6.871.143,94
12 – Outras Provisões a pagar –  A provisão para bônus é constituída para fazer 
face a pagamentos de gratificação a funcionários, no ano subsequente, cujo valor 
representa a melhor estimativa do desembolso exigido para a sua liquidação, cujo 
montante a ser pago só é definido e conhecido quando do pagamento.
Outras provisões a pagar 31.12.2019 31.12.2018
Bônus Funcionários e Gerentes 1.144.128,10 741.273,16
Encargos 411.886,04 281.683,80

Valor provisionado 1.556.014,14 1.022.956,96
13 – Outras Contas a pagar – Representa o valor de despesas pagas pela sua 
Matriz estrangeira a serem reembolsadas pela sua filial brasileira atualizados men-
salmente com base na taxa de câmbio (PTAX). 14 - Patrimônio Líquido / Passivo 
a Descoberto – Constituído pelo capital original investido e de suas atualizações 
monetárias de acordo com os índices oficias até 1995. As empresas brasileiras, 
bem como as filiais brasileiras de empresas estrangeiras, devem registrar o seu 
capital estrangeiro investido diretamente e o reinvestimento dos lucros no Banco 
Central do Brasil, para que o capital possa ser repatriado e os dividendos serem 
remetidos para o exterior. O American Bureau of Shipping em 31 de dezembro 
de 2019 tem registrado como capital estrangeiro o montante de US$ 984,468.68. 
Passivo a Descoberto- As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro 
de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades de regime normal de operações. Conforme apresentado nas 
demonstrações financeiras, as mesmas indicam a existência de passivo a descoberto 
em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$ 708.333,12 (setecentos e oito mil, 
trezentos e trinta e três reais e doze centavos) referente exclusivamente ao prejuízo 
apurado no resultado corrente de 2019.

José Carlos Ferreira - Representante Legal - CPF 771.832.408-78
Leonardo Freitas Dutra -  Contador CRC RJ 093.516/O-6 -  CPF 080.214.427-60.

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 02.084.220/0001-76 - NIRE 35.3.0033455-8

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, às 10h30, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado 
de São Paulo na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha nº 387, 2º andar, parte, Vila Olímpia, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo 
em 31.12.2019; (iii) deliberar sobre o número de membros e eleger o Conselho de Administração; e (iv) deliberar, conforme o disposto 
no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2020. Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre alterações de itens do Estatuto Social da Companhia para refletir aumento 
de capital, outorga de poderes bem como sobre a sua consolidação. Informações Gerais: A participação do Acionista poderá ser pessoal 
ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância. Os Acionistas que participarão presencialmente deverão 
exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição 
depositária ou pela entidade de custódia fungível das ações. Aos Acionistas que se fizerem representar por procuração, observado o 
disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, solicita-se a entrega dos mencionados documentos acompanhados do respectivo instrumento 
de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do representante legal, até as 10h30 do dia 24 de abril de 2020. Com o 
objetivo de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia disponibiliza o sistema de votação a distância, permitindo 
que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, 
conforme orientações detalhadas que constam da Proposta da Assembleia. São Paulo, 25 de março de 2020.

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
Veronica Valente Dantas - Presidente do Conselho de Administração

XDEX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 30.613.011/0001-08 - NIRE 35.300.517.172

Aviso aos Acionistas
XDEX PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que os documentos pertinentes a 
assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não se limitando: (i) o 
relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) a 
cópia das demonstrações financeiras; (iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.

São Paulo, 25 de março de 2020
XDEX PARTICIPAÇÕES S.A.

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73

COMPANHIA ABERTA
ALTERAÇÃO DO JORNAL DE PUBLICAÇÃO

Comunica aos Srs. Acionistas e ao mercado em geral que, em Reunião realizada no dia 25 de março de 2020, o 
Conselho de Administração da Companhia aprovou a eleição do JORNAL MONITOR MERCANTIL SÃO PAULO 
para realizações de eventuais publicações ordenadas pela Lei 6.404/76, tendo em vista a descontinuidade da 
circulação do jornal Diário Comércio Indústria & Serviços São Paulo (DCI). Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.  
SAMUEL PAPELBAUM - Diretor de Relações com Investidores.

Para informações adicionais, favor entrar em contato com:
e-mail: ri@cemepe.com.br

website: www.cemepe.com.br


