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Relatório da Diretoria: 

Senhores acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à 
apreciação de V.Sªs os Balanços Patrimoniais levantados em 31/12/2015 e 31/12/2014, assim 
como as Demonstrações de Resultados dos Exercícios, Mutações do Patrimônio Líquido 
e dos Fluxos de Caixa, os quais se encontram acompanhados do Parecer dos Auditores 
Independentes. 

Após a reinauguração do Mineirão, transcorridos os anos de 2013 e 2014, os quais foram 
marcados principalmente pela realização da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do 
Mundo em 2014, período este considerado como fase de maturação e aprendizado, dada suas 
características únicas e inovadoras. Em 2015 a Companhia passou por perceptíveis mudanças 

aumentar os resultados da Companhia, foram revisados processos e atividades, reduzidos o 
quadro funcional e serviços de terceiros resultando em economia para a Companhia. No ano 

Empreendimento Sustentável. Desde a reforma, várias ações de sustentabilidade foram e 
continuam sendo realizadas pela Minas Arena no Gigante da Pampulha, como a operação, em 
parceria com a Cemig, de uma Usina Solar Fotovoltaica (USF Mineirão). Reaproveitamento da 
água de chuva, em reservatórios de mais de 5 milhões de litros de água, reduzindo o consumo 
de água em até 70% no Estádio. O Complexo do Mineirão é o primeiro e único estádio do Brasil 

sustentável. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa foi contemplada pelo Programa de 

necessários. 

A Diretoria.

MINAS ARENA - GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

Balanço patrimonial
Em milhares de reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
Ativo  Nota 

(Reapresentado- 
Nota 2.15)

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 218

5 125.287
Contas a receber de clientes 13.213
Adiantamentos a fornecedores 23 91
Impostos e contribuições a recuperar 7 2.381 3.790
Estoques 545

342 214

Não circulante
Realizável a longo prazo

5
Contas a receber 9.545
Impostos e contribuições a recuperar 7 9.038 8.279
Outros ativos não circulantes 249 84

Imobilizado 8 4.045 4.430
Intangível 9 40.415 42.024

Total do ativo  804.074

A Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A. (“Minas Arena” 
ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na Avenida Antonio 

Estádio Governador Magalhães Pinto (“Estádio” ou “Mineirão”) e as áreas conexas ao Estádio, 
precedidas de obras de reforma, renovação e adequação, podendo ainda explorar fontes de receitas 

nº 02/2010-SEPLAG/MG, publicado pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de 

de concessão). Contrato de Concessão - O Contrato de Parceria Público Privado (“PPP”), na 

de dezembro de 2010, entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Esportivas S.A. (concessionário). O prazo de concessão é de 27 anos. As obras de construção 

concessionário recuperar o investimento feito na reforma do Mineirão, não coberto totalmente pela 
contraprestação pública. Consequentemente, a concessionária explora economicamente o estádio 
e os bens móveis e imóveis que o integram. A referida obra preenche os requisitos impostos pela 

submetidas para aprovação do Conselho de Administração que irá enviar as mesmas para aprovação 
dos acionistas em Assembléia Geral.

As principais políticas contábeis aplicadas na 

de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição contrária.  2.1 Base de preparação 
- 

As seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício 

carteira pelo líquido, exceção trazida para o IFRS 13, se aplica a todos os contratos no âmbito do 

apresentação - 

apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação. 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 

bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 

no passivo circulante. A 

- reconhecimento e mensuração - 
reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor 

vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, 

em que ocorrem. 
são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito 
legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, 
ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente 

Impairment

Reserva de lucros
Capital social Reserva estatutária Lucros acumulados  Total

 
Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício     

       
Contribuição dos acionistas
Constituição da reserva legal 842 (842)

    
  

 
Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício      

    
Contribuição dos acionistas
Constituição de reserva legal 2.095 (2.095)

   39.811 (39.811)  

 

Nota 
Receita 108.324 112.804 
Custos dos serviços prestados 17 (32.071)      (33.527)

79.277 

Despesas gerais e administrativas 17 (10.385)  (14.949)
(10.385) (14.949)

Lucro operacional

18 14.180         372 
18 (37.143)  (47.152)

42.905  17.548
Imposto de renda e contribuição social 19 (999)
Lucro líquido do exercício
Quantidade  de ações 8.214 8.214
Lucro por ação (em R$) 5,10 2,05

do lucro tributável apurado em cada exercício. O encargo de imposto de renda e a contribuição social 
corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente 
promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas 
pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a 

e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo quando houver montantes a 
pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do 
balanço.O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método 

contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que 

Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando 
há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral 

receita - 
de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos 
impostos incidentes. A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado 

critérios tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a 
seguir: A receita de prestação de serviços relacionados a operação e 

cessão de uso do espaço (shows),  serviços de veiculação de publicidade nos telões localizados no 
estádio e outras decorrentes da exploração das fontes de receita do Estádio é reconhecida no período 

A 

execução das obras de reforma, renovação e adequação do Mineirão e os recebimentos de caixa 
futuros estimados durante o prazo de concessão. A distribuição 
de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações 

acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, 
em Assembleia Geral. 

As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o 

impairment

hedge. A administração está avaliando o impacto total de 
sua adoção. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor 

comparativas - 
Companhia segregou em 31 de dezembro de 2014, do saldo de fornecedores, o montante de R$ 

Adicionalmente, a Companhia realizou a segregação entre o ativo circulante e não circulante dos 

Lucro líquido do exercício
Total do resultado abrangente do exercício

(Reapresentado- 
Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2.15)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 42.905 17.548

Depreciação e amortização 2.311 2.311
34.723

(83.147)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 200

322
Tributos diferidos 1.454 197
Perda na baixa de imobilizado 84

Variações nos ativos e passivos operacionais
105.010

Contas a receber de clientes (3.948) (4.008)
Adiantamentos a fornecedores (14)
Impostos e contribuições a recuperar 1.142
Estoques 11 (339)
Outros ativos (293) 318
Fornecedores (1.119) (2.582)
Partes relacionadas
Obrigações e encargos trabalhistas (482) 427
Impostos e contribuições a recolher (2.229)
Outros passivos (1.498)

97.205
Juros pagos (31.111) (41.877)

55.328
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Compras de imobilizado (245)
Compras de intangível (72) (1.919)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (317) (4.522)

2.022
(79.484)

Adiantamento para futuro aumento de capital  8.425

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido (43) (812)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.073

218
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido (43) (812)

Passivo  Nota 
(Reapresentado- 

Nota 2.15)
Circulante
Fornecedores 10 4.812

11 75.341
Partes relacionadas 13
Obrigações e encargos trabalhistas 1.137
Impostos e contribuições a recolher 859
Outras obrigações a pagar

Não circulante
11 319.705

Tributos diferidos 12 15.272 13.818
Adiantamentos para futuro aumento de capital 13 8.438 8.438

14 349 349
Outros passivos não circulantes 1.773 7

345.537 378.759
Total do passivo 409.395
Patrimônio líquido 15
Capital social
Reserva de lucros 148.274

352.773
Total do passivo e patrimônio líquido 804.074

está deteriorado e as perdas por impairment
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos 

de uma perda por impairment

montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos 

resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição 
impairment ser reconhecido 

anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela exploração das fontes de 
receita do Estádio. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber 

para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD” ou impairment). O imobilizado 
é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os 
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Um item de imobilizado é baixado quando 
vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual 
ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido 
da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o 
ativo for baixado. A depreciação é cálculada usando o método linear considerando os seus custos e 
seus valores residuais durante a vida útil estimada,como segue:

Anos
Equipamentos em geral................................................................................................. 10
Móveis e utensílios....................................................................................................... 10
Instalações.................................................................................................................... 10
Equipamentos de informática........................................................................................ 5
Veículos........................................................................................................................ 4
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de 

São registrados como ativos intangíveis as benfeitorias nos bens de  terceiros realizadas após a 

contrato e também as licenças de softwares. Os ativos intangíveis são amortizados pelo prazo de 

Impairment

valor recuperável (impairment
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o 

valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor 

impairment, os 

impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão 
do impairment na data do balanço. As contas a pagar aos fornecedores são 
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo 

contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 

Os empréstimos e 

transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre 
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na 

circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do 

quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que 

são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 
O imposto de renda e a contribuição social são calculados 

com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a 
R$240, para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social, e consideram 
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As estimativas e os 

razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com 

o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. A 

que considera os desembolsos feitos na construção do Estádio e os valores estimados a receber do 
Poder Concedente relativos ao ressarcimento desses investimentos, conforme previsão contratual. A 

receber do Poder Concedente, foram utilizados os critérios previstos contratualmente (TJLP e IPCA, 
conforme aplicável a cada parcela). A estimativa futura desses índices foi efetuada com base em 
informações de mercado na data do balanço.

 
Caixa e bancos 47

171
 218

para resgate são imediatos e sem ônus para a companhia. 
Refere-se à parcela de valores a receber decorrentes do 

reforma, renovação e adequação do Estádio:

Circulante
(Reapresentado- 

Nota 2.15)
110.990

8.525
125.287

Não Circulante

 749.194
O recebimento das contraprestações está ocorrendo em 120 parcelas para a parcela pecuniária 

concessão. 

Saldo inicial 749.194 791.538
83.147

Recebimentos (105.010)
 749.194

(Reapresentado- 
Nota 2.15)

Contas a receber de clientes faturados 2.574
Contas a receber de clientes a faturar 15.257
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
 13.213
Circulante 13.213
Não circulante 9.545

13.213
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía em seu contas a receber o montante de R$ 10.991 

impaired. Os referidos valores encontram-
se em negociação e a administração da Companhia não possui expectativa de perda dos mesmos. Em 

o ativo não circulante, considerando a expectativa para recebimento do saldo, que encontra-se em 

A vencer 5.887
Vencido de 1 a 29 dias 131 2.150
Vencido de 30 a 59 dias 538 557

1.879 1.094
1.853
2.351

17.831 13.882

(Reapresentado- 
Nota 2.15)

PIS a recuperar 1.352 1.744
COFINS a recuperar 7.511
IRRF 4.204 2.209
Outros 183

11.419
Circulante 2.381 3.790
Não circulante 9.038 8.279

11.419

Taxa anual 
de  

depreciação Adições Baixas Transferência
Custo 
Equipamentos em geral 127 1.291
Móveis e utensílios 3.529 94
Instalações 193 193
Equipamentos de informática 24 390
Veículos 47 47
Outros 111   (28) 83
  5.410 245  (28)
Depreciação acumulada
Equipamentos em geral 10% (141) (128)
Móveis e utensílios 10% (355) (1.004)
Instalações 10% (30) (20) (50)
Equipamentos de informática 20% (115) (191)
Veículos 25% (18) (12) (30)
Outras 10% (27) (11)   (38)

(980) (1.582)
Imobilizado líquido 4.430 (357)  (28) 4.045

Taxa anual 
de  

Adições Transferência
Custo 
Softwares 188 5 193
Benfeitorias em imóveis 
de terceiros 28 44.775

72 28
Amortização acumulada
Softwares 20% (40) (100)
Benfeitorias em imóveis 
de terceiros 4%  (2.784)  (4.453)

(2.844) (1.709) (4.553)
Intangível líquido 42.024 28 40.415

(Reapresentado- 
Nota 2.15)

Fornecedores de materiais 1.347 3.398
Fornecedores de serviços 83 53
Medições a faturar
 4.812

Encargos
Crédito industrial - BNDES TJLP + 2,34% a.a. 358.708 394.977
Banco Itaú CDI + 3,79% a.a. 10.000 10.000
Banco Bradesco CDI + 3,54% a.a. 1.559

431.488
Circulante 75.341
Não circulante 319.705

431.488
Garantias - 

Ativo
(4.713)  (4.285)

Passivo
 Margem de construção 10.913 10.831
 Diferimento da margem de remuneração 4.800 3.455

11.000 10.001
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na 

diferenças temporárias possam ser usadas. 
A reconciliação entre o resultado de imposto de renda e de 

contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 42.905 17.548
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal (14.588)
Exclusões permanentes 30.845
Adições permanentes (2.557) (1.098)
IR/CS sobre adições temporárias não constituídos (177)

(12.117) (24.289)
(999)

que a Companhia decidiu não antecipar os efeitos desta lei em 2014. A partir de 2015, foram 
abertas as subcontas para registro das diferenças positivas e negativas entre os valores dos ativos 
mensurados conforme a legislação societária e os valores mensurados de acordo com os critérios 

- As atividades da Companhia 

A gestão de risco é realizada pela tesouraria, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de 

investimento de excedentes de caixa. Risco de mercado

Companhia às taxas variáveis eram mantidos em reais. O risco de crédito 
decorre de depósitos em bancos bem como de exposições de crédito a clientes. A administração 

Risco 

da dívida, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do balanço 

- 
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter 

aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível 

podem ser assim sumariados:

431.488
Menos: caixa e equivalentes de caixa (218)
Dívida líquida 370.049 431.227
Total do patrimônio líquido 352.773
Capital total (patrimônio líquido + dívida líquida) 784.000

48,39% 55,0%
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes 

e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de 

pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a Companhia apresentava as seguintes principais apólices 
de seguro contratadas com terceiros:

Responsabilidade civil Responsabilidade civil 30.000 30.000

Patrimônio e estoques vendaval a fumaça/lucros cessantes 400.000 400.000

Conselho de Administração
Roberto R. Capobianco
Presidente do Conselho

José Geraldo Mendes
Conselheiro

Roberto G. Nelson de Senna
Conselheiro

Aos Administradores e Acionistas
Minas Arena - Gestão de Instalações Esportivas S.A.

S.A. (a “Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

fraude ou por erro.

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

fraude ou por erro. 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 

procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma 

a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 

nossa opinião. 
Opinião

de Instalações Esportivas S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações 

adotadas no Brasil.

PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes  

Os montantes registrados no passivo não 

37.588
2017 38.712 37.588
2018 39.545 37.588
2019 e acima 241.448 243.383

319.705
Cláusulas restritivas 
apresenta cláusulas restritivas as quais estabelecem obrigações quanto à manutenção de índice 

participação nos resultados e honorários a qualquer título. A Companhia não possui contratos 

exigível o vencimento da dívida.

Imposto de renda 8.088 7.353
Contribuição social 2.912
 11.000 10.001
PIS
COFINS 3.511

4.272 3.817
 15.272 13.818

do CPC 17 - Contrato de Construção e ICPC 01 - Contrato de Concessão.

(Reapresentado- 
Nota 2.15)

Consorcio Construtor Nova Arena

Adiantamento para futuro aumento de capital

Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. 8.115 8.115
Egesa Engenharia  S.A. 2 2

321 321
 8.438 8.438
Além dos saldos acima, que não são corrigidos monetariamente, a Companhia está aguardando 
deliberação de seus acionistas para eventual registro de valores a receber em montante 
aproximado de R$ 18.900, contra o qual poderão vir a ser abatidos valores devidos ao Consórcio 
Construtor Nova Arena e montantes anteriormente recebidos a título de adiantamento para futuro 
aumento de capital. A remuneração da administração 

2015 (2014-R$ 1.577).
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas 

e cíveis em andamento e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como 

provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas 
pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos e internos. 

substancialmente de natureza trabalhista com estimativa de perda provável no montante de R$ 
349, os quais se encontram devidamente provisionados e referem-se a reclamações trabalhistas 
e indenizatórias. Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia possuía processos avaliados pelos 

de R$ 1.723 (2014 – R$ 823), referente à ações cíveis, trabalhistas e tributárias. Adicionalmente, 

A Companhia está autorizada 
a aumentar o seu capital social até o limite de R$ 250.000 mediante deliberação do Conselho 
de Administração, que decidirá sobre as condições de integralização, características das ações 
preferenciais e ordinárias a serem emitidas e preço de emissão. O capital 

pelo valor nominal de R$ 30,00 cada, tendo sido integralizadas até 31 de dezembro de 2015 e 2014, 
o total de 8.214 mil ações. Estas ações foram integralizadas na proporção, conforme tabela a seguir:

Quantidade de ações Valor do 
capital social

Construcap CCPS Engenharia e Comércio. S.A. 4.830 144.912
Egesa Engenharia S.A.

1.318 39.522
 

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro 
líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por 

O lucro líquido apurado no exercício, após 

à retenção de lucros previstos em orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral de 
acionistas ou à reserva de lucros a realizar. Reserva de retenção 
dos valores relacionados aos aportes do Poder Público para as obras de reforma, renovação 
e adequação do Estádio constituída nos termos da lei aplicável. Conforme 
estatuto social, a Companhia deverá distribuir, no mínimo, um dividendo obrigatório de 5% do 

Lucro líquido do exercício
 Constituição da reserva legal (2.095) (842)

(39.811)
Base de cálculo para os dividendos mínimos   

A reconciliação entre a receita bruta e a receita líquida é como segue:

Receita de operação (a) 53.754
71.389

Impostos e contribuições (c) (11.355) (12.339)
 108.324 112.804

no contrato de concessão, bem como a venda de ingressos para partidas de futebol, a realização 
de eventos comerciais, aluguel de áreas e instalações e exploração de outras fontes de receita 

contribuições incidentes na receita de operação referem-se ao PIS (Programa de Integração 
Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e ISS (Imposto 
sobre Serviços).    

Pessoal (13.124)  (13.580)
Serviços públicos  (2.227)
Despesa com manutenção  (14.885)
Serviços de terceiros (3.824)  (7.298)
Despesas com aluguel de equipamentos (1.529)  (1.532)
Materiais  (1.177)
Taxas  (1.033)
Depreciação e amortização (2.311)  (2.311)
Propaganda e publicidade (284)  (250)
Despesas tributárias (25)  (42)
Outros  (4.141)
Total do custo e despesas administrativas
Custos dos serviços prestados (32.071) (33.527)
Despesas gerais e administrativas (10.385) (14.949)

80 1
Juros de mora e descontos obtidos 45 25 
Variação monetária ativa 13.333

722
14.180 372 

Despesa Financeira
Despesas e comissões bancárias (335)

(34.723)
Juros de mora (149)  (530)
Variação monetária passiva (1.318) (8.723)

(737) (907)
(37.143) (47.152)
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