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O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas 

contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da 
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Não circulante
Tributos diferidos (b) 23.864 (9.973) 13.891
Demais contas do passivo não circulante 124.155 - 124.155

148.019 (9.973) 138.046
Patrimônio líquido 
Capital social 55.500 55.500
Reservas de lucros (a) (b) 28.165 1.066 29.231

83.665 1.066 84.731
Total do passivo e patrimônio líquido 307.766 (8.907) 298.859

(b) Demonstração do resultado

Resultado
Receita (a) e (b) 14.921 529.885
Custo dos serviços prestados (c) 5.963 (484.067)
Lucro bruto 20.884 45.818
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas  (156) (3.335)
Tributárias 156  
Outras receitas e (despesas) operacionais,  líquidas  205
Lucro operacional 21.804 20.884 42.688
Resultado �nanceiro (22.052)  (22.052)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
social (248) 20.884 20.636
Imposto de renda e contribuição social (b) 84 1.239 1.323
Lucro líquido do exercício (164) 22.123 21.959

(c) Demonstração dos �uxos de caixa 2012
Original Ajuste Ajustado

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (c) (438.948) 502 (438.446)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (c) (550) (502) (1.052)
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
   �nanciamentos 443.944  443.944
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, 
   líquido 4.446  4.446

- 
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Não circulante

 

Saldo inicial

 

Contas a receber de cliente 5.311
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (469)
 

Outros

depreciação

Instalações

Outras   
  

Instalações (5)

  
 

 
 

 

 

  
 

  

Não circulante

Os montantes registrados no 

 

Imposto de renda 

 

 

 
 

As operações são originárias da prestação de serviços de construção do Estádio com base em valores 

A remuneração da administração 

O capital 

Em milhares

3.520 1.018
1.920 555
   960 277

 6.400 1.850
31/12/2012 01/01/2012

105.600 30.525
57.600 16.650
28.800 8.325

 192.000 55.500

 

 

Impostos e contribuições 
 

Serviços de terceiros

Materiais

Outros
 

Juros de mora e descontos obtidos
Variação monetária ativa  

Juros de mora

 

 Margem de construção 
  

 

A 

Exclusões permanentes
Adições permanentes

     

de mercado - 

- 

impairment

Conselho de Administração

Sergio Guimarães Gomes  

Aos Administradores e Acionistas

A administração 

Opinião - 

O exame 

AuditoresIndependentes
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