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MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.

continua

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto Operacional: A Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. tem 
sua sede localizada na cidade de São Paulo – SP e tem por objeto social a 
exploração da indústria e comércio de brinquedos e produtos similares, po-
dendo participar de outras sociedades, anônimas ou de responsabilidade li-
mitada. A Companhia continua com seu plano de melhorar a efi ciência e 
competitividade, concentrando suas atenções em: • Manter o modelo ope-
racional fl exível com o objetivo de poder importar ou produzir no Brasil, op-
tando sempre pela alternativa que traga o menor custo ao nosso consumi-
dor; • Continuar a investir no desenvolvimento de brinquedos com design 
brasileiro, agora sem se preocupar em que País este brinquedo será desen-
volvido; • Fazer uma administração mais rigorosa do capital de giro com o 
objetivo de reduzir custos fi nanceiros; • Procurar linhas de fi nanciamento de 
capital de giro de longo prazo com o objetivo de viabilizar um maior cresci-
mento da Companhia; • Manter sempre respeito a nossos consumidores, 
crianças e adolescentes, procurando também servir como um instrumento 
para uma maior conscientização social e equilíbrio ambiental. A Companhia 
continua seus estudos para viabilizar a disponibilidade de capital de giro ne-
cessário para suportar o seu plano agressivo de crescimento para os próxi-
mos anos. A Companhia procura não só a garantia dos recursos, mas tam-
bém a signifi cativa redução do seu custo fi nanceiro, que tem penalizado a 
rentabilidade nos últimos anos, assim como a falta de capital de giro. A 
Companhia participa diretamente no capital social da Estrela Distribuidora 
de Brinquedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda. (EDB) e indire-
tamente no capital social de mais oito empresas Brinquedos Estrela Indús-
tria e Comércio Ltda. (BEIC), Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Co-
mércio Ltda. (BLIC), Brinquemolde Armazéns Gerais Ltda. (BAG) e Starcom 
do Nordeste Comércio e Indústria de Brinquedos Ltda., JM Comércio e In-
dústria de Plásticos Ltda., CATU Comércio de Cosméticos EIRELI, Editora 
Estrela Cultural Ltda. e Estrella Del Paraguay S.A. A EDB foi constituída em 
16 de outubro de 1989 e tem como objeto social o comércio, a importação 
e a exportação em geral, especialmente de brinquedos e/ou de quaisquer 
outros produtos manufaturados ou semi-acabados, os investimentos e as 
participações em outras Companhias, no país ou no exterior, e a aplicação 
de recursos próprios ou de terceiros em operações fi nanceiras e/ou em me-
tais preciosos em geral. Em 06 de outubro de 2016, a EDB adquiriu o con-
trole da JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda., no valor de R$ 
18.000,00, representando 90% do capital social dessa sociedade. Essa 
nova controlada tem suas atividades em Três Pontas – MG e recebe incen-
tivos fi scais estaduais para fabricação de brinquedos, ampliando assim as 
atividades da Companhia no Estado de Minas Gerais, onde já existe a uni-
dade de produção da Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio 
Ltda. Em 16 de dezembro de 2016 a Manufatura de Brinquedos Estrela S/A 
aumentou o capital social da EDB de R$ 940.000,00 para R$ 132.463.853,52 
através da incorporação de créditos no valor de R$131.523.853,52 detidos 
pela controladora junto a EDB. Em 15 de abril de 1993, foi constituída a 
BEIC, controlada da EDB, situada em Manaus - AM. A Empresa destina-
va-se à industrialização e à comercialização de brinquedos e produtos ele-
trônicos, bem como dos respectivos acessórios e peças de reposição, e à 
participação em outras sociedades. Desde o segundo semestre de 2005, 
essa empresa mantém suspensa suas atividades industriais e atualmente 
está em procedimento de dissolução regular de sociedade, visando a extin-
ção dessa controlada, após a realização do ativo e pagamento do passivo. 
Em 18 de novembro de 1997, foi constituída a BLIC, controlada da EDB. A 
Empresa dedica-se ao licenciamento de imagens de brinquedos para ter-
ceiros e à importação de moldes, e, a partir do exercício de 2001, também 
fabrica e comercializa produtos promocionais. Em 2019 parte da produção 
da MBE migrou para BLIC em Três Pontas-MG devido aos incentivos fi scais 
oferecidos pelo estado de Minas Gerais. Em 15 de maio de 2000, foi cons-
tituída a BAG, controlada pela BLIC, que tem por objeto a exploração da ati-
vidade de armazéns gerais na forma do Decreto Federal nº 1.102, de 21 de 
novembro de 1903, e demais normas complementares. Atualmente as ativi-
dades do Armazém estão inativas e essa controlada está em procedimento 
de dissolução regular de sociedade, visando a extinção futura dessa unida-
de. Em Julho de 2010, a Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial Im-
portadora e Exportadora Ltda, iniciou as atividades de revenda de promo-
cionais. Em abril de 2013 a Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial 
Importadora e Exportadora Ltda, visando melhor desenvolvimento de suas 
atividades operacionais de distribuição de brinquedos na região nordeste, 
adquiriu posição de sócia majoritária na Starcom do Nordeste Comércio e 
Indústria de Brinquedos Ltda., sociedade com sede em Ribeirópolis - Sergi-
pe, que se dedica a produção de bonecas naquela região. O Capital Social 
da Starcom do Nordeste Comércio e Indústria de Brinquedos Ltda foi au-
mentado em 30/11/2014 de R$ 10.000,00 para R$ 10.000.000,00. A sócia 
Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial, Importadora e Exportadora 
Ltda., integralizou o valor de R$ 9.989.001,00 (nove milhões, novecentos e 
oitenta e nove mil e um reais) e o sócio Carlos Antônio Tilkian o valor de R$ 
999,00 (novecentos e noventa e nove reais). Em 25 de agosto de 2017 a 
Companhia, através da Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial, Im-
portadora e Exportadora Ltda, visando atuar no comércio de artigos de cos-
méticos, perfumarias e afi ns destinados ao público infantil, adquiriu a em-
presa Catu Comércio de Cosméticos Empresa Individual de Responsabili-
dade Limitada EIRELI, CNPJ/MF 26.072.717/0001-32, pelo valor de R$ 
88.000,00 (oitenta e oito mil reais). Entre os anos de 2018 e 2019 essa em-
presa inaugurou três lojas de cosméticos no varejo, em shoppings centers, 
sendo a primeira loja no Shopping Morumbi, segunda no Anália Franco, e a 
terceira no Shopping Eldorado, todas em São Paulo. Em 14 de setembro de 
2016 o Acionista Controlador da Companhia e seu Diretor de Marketing 
constituíram na Cidade de Assunção no Paraguai uma sociedade denomi-
nada Estrella Del Paraguay Sociedad Anonima. Em 01 de fevereiro de 2018 
a Estrella Del Paraguay Sociedad Anonima, passou para o controle societá-
rio direto da Manufatura de Brinquedos Estrela S/A e da Estrela Distribuido-
ra de Brinquedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda. A aquisição 
do controle foi efetivada através da doação, sem ônus, das 1.249 (hum mil 
duzentos e quarenta e nove) ações detidas pelo Diretor Presidente, Carlos 
Antonio Tilkian para a Manufatura de Brinquedos Estrela S/A e 1 (uma) 
ação detida pelo Diretor de marketing, Aires Leal Fernandes, para a Estre-
la Distribuidora de Brinquedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda. 
A aquisição foi feita de acordo e em cumprimento do Termo de Compromis-
so aprovado pela CVM, processo PAS/RJ2016/8896, passando a socieda-
de a ser controlada da Companhia a partir deste exercício. Em 02 de janei-
ro de 2018 a companhia constituiu uma nova sociedade controlada, a Edi-
tora Estrela Cultural Ltda, para atuar na área de comércio e distribuição de 
livros infantis interativos acompanhados indissociavelmente por brinque-
dos, utilizando a imagem da marca Estrela, notoriamente conhecida pelo 
público consumidor. O capital integralizado da sociedade é de R$100.000,00 
(cem mil reais), sendo R$99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais) 
integralizado pela Companhia e R$100,00 (cem reais) pelo sócio adminis-
trador Carlos Antonio Tilkian. As presentes demonstrações contábeis foram 
aprovadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da Manufatura 
de Brinquedos Estrela S.A. em 19/03/2020. 2. Apresentação das Demons-
trações Contábeis: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e es-
tão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 

Ações e, ainda, em consonância com os requisitos das normas da Comis-
são de Valores Mobiliários - CVM, seguindo critérios uniformes em relação 
àqueles adotados no encerramento do último exercício social. 2.1. Princi-
pais práticas contábeis adotadas: Na elaboração das demonstrações fi -
nanceiras, é necessário que a Administração faça uso de estimativas e ado-
te premissas para a contabilização de certos ativos, passivos e outras tran-
sações, entre elas a determinação das vidas úteis do ativo imobilizado, a 
constituição de provisões necessárias para contingências e perdas relacio-
nadas a contas a receber, e a elaboração de projeções para realização de 
imposto de renda e contribuição social diferidos e outras similares, as quais, 
apesar de refl etirem a melhor estimativa possível por parte da Administra-
ção da Companhia e de sua controlada, podem apresentar variações em 
relação aos dados e valores reais. a) Apuração do resultado e reconhe-
cimento da receita: O resultado das operações é apurado em conformida-
de com o regime de competência dos exercícios, sendo a receita de venda 
de produtos reconhecida no resultado quando os riscos e benefícios ineren-
tes ao produto são transferidos para o cliente. b) Aplicações fi nanceiras: 
Representadas por investimentos temporários de liquidez imediata que se-
rão mantidas até as suas datas de vencimento e registradas pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, 
que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. c) Contas a re-
ceber e ajuste para créditos de liquidação duvidosa: As contas a rece-
ber de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos re-
presentativos desses créditos. O ajuste para créditos de liquidação duvido-
sa é constituído substancialmente pelos títulos vencidos há mais de 180 
dias, complementados por valores estimados de perdas pontuais, sendo 
considerada sufi ciente pela Administração da Companhia para cobrir even-
tuais perdas na realização desses créditos. d) Estoques: Demonstrados ao 
custo médio das compras ou de produção, inferior aos custos de reposição 
ou aos valores de realização, incluindo as provisões para cobrir eventuais 
perdas, conforme divulgado na nota explicativa nº 5. e) Ativo circulante e 
não circulante (realizável a longo prazo): Os demais ativos são apresen-
tados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidos. f) Imposto de renda e 
contribuição social: São calculados e registrados com base nas alíquotas 
efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações fi nanceiras, de 
acordo com o regime de competência. g) Ativo não circulante (investi-
mento em controlada, imobilizado e intangível): Demonstrado ao custo 
de aquisição e construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro 
de 1995 nos casos aplicáveis e combinado com os seguintes aspectos: • In-
vestimento em controlada avaliado pelo método de equivalência patrimo-
nial. Os demais investimentos são demonstrados ao custo, deduzido da pro-
visão para perdas. • Gastos pré-operacionais capitalizados ao imobilizado 
durante o período de construção e a fase de testes pré-operacionais dos 
bens, quando aplicável. • Depreciação de bens do imobilizado calculada 
pelo método linear, às taxas anuais médias mencionadas na nota explicati-
va nº 10. Em atendimento ao parágrafo 54 do Pronunciamento CPC 13 - 
Adoção Inicial, a Companhia e sua controlada efetuaram a primeira análise 
periódica do prazo de vida útil-econômica dos bens com efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2009. h) Passivos circulantes: Demonstrados por va-
lores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias incorridas. i) Emprésti-
mos e fi nanciamentos (passivo não circulante): Atualizados monetaria-
mente com base nas variações monetárias e cambiais, quando aplicável, 
acrescidos dos respectivos encargos incorridos até as datas de encerra-
mento dos exercícios de acordo com as cláusulas contratuais. j) Provisão 
para contingências: Constituída para as causas cujas probabilidades de 
perda são consideradas prováveis pelos assessores legais e pela Adminis-
tração da Companhia e de sua controlada, considerando a natureza dos 
processos e a experiência da Administração em causas semelhantes. Os 
assuntos classifi cados como obrigações legais encontram-se provisiona-
dos, independentemente do desfecho esperado de causas que os questio-
nem. k) Valores em moeda estrangeira: Os ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são convertidos para reais pela taxa 
de câmbio nas datas de encerramento dos exercícios. As diferenças decor-
rentes da conversão da moeda foram reconhecidas nas demonstrações do 
resultado. l) Lucro por ação: Calculado com base na quantidade de 
ações em circulação nas datas de encerramento dos exercícios. 3. 
Demonstrações Contábeis Consolidadas - Base para consolidação: As 
demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações contá-
beis da Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. e suas controladas direta e 
indiretas, a seguir relacionadas:
 Percentual de participação
  Direta  Indireta
 2019 2018 2019 2018
Estrela Distribuidora de
 Brinquedos Comercial Impor-
  tadora e Exportadora.Ltda .............. 99,999 99,999 - -
Brinquedos Estrela
 Indústria e Comércio Ltda. ................ - - 99,990 99,990
Brinquemolde Licenciamento,
 Indústria e Comércio Ltda................. - - 99,998 99,998
Brinquemolde Armazéns Gerais Ltda.  - - 99,000 99,000
Starcom do Nordeste Comércio 
 e Indústria de Brinquedos Ltda. ........ - - 99,990 99,990
JM Comércio e
 Indústria de Plásticos Ltda................ - - 90,000 90,000
CATU Comércio de Cosméticos EIRELI - - 100,000 100,000
Editora Estrela Cultural Ltda ............... 99,900 99,900 - -
Estrella del Paraguay S.A. .................. 99,920 99,920 - -
Principais procedimentos de consolidação
a. Consolidação de 100% dos saldos das contas de ativos e passivos entre 
as companhias, utilizando as demonstrações contábeis consolidadas das 
companhias controladas. b. Eliminação das transações (receitas e despe-
sas) e saldos patrimoniais entre as companhias. c. Eliminação do saldo de 
provisão para perdas em contrapartida ao passivo a descoberto.
d. Destaque do valor da participação dos acionistas minoritários nas de-
monstrações contábeis consolidadas.
4. Contas a Receber Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Contas a receber ................................ 2.283 2.213 48.035 50.588
Provisão para devedores duvidosos ... (9) (7) (5.496) (5.823)
A.V.P. Duplicatas a receber ................. (16) (13) (556) (590)
 2.258 2.193 41.983 44.175 
Ajuste a Valor Presente Duplicatas a Receber a Taxa de CDI.
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Até 30 dias .......................................... 16 5 91 37
De 31 a 60 dias .................................. - 8 126 70
De 61 a 90 dias .................................. - - 83 75
De 91 a 120 dias ................................ - - 135 173
Acima de 120 dias .............................. - - 121 235
 16 13 556 590

O ajuste a valor presente foi calculado com base na taxa do mês de De-
zembro de 2019 do CDI levando em consideração os vencimentos futuros
das duplicatas a receber.
5. Estoques Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Produtos acabados ............................. 1.660 5.102 10.677 12.302
Produtos semi-acabados .................... 1.854 1.867 3.202 2.757
Estoque de terceiros em nosso poder - - - 41 -
Matérias-primas e materiais auxiliares 5.322 5.388 8.468 9.152
 8.836 12.357 22.388 24.211
Provisão para desvalorização
 dos estoques .................................... (3.519) (3.203) (3.525) (3.307)
 5.317 9.154 18.863 20.904
6. Partes Relacionadas
Controladora  2018 Adições Baixas Juros 2019
Estrela Distribuidora de
 Brinquedos Comercial
  Importadora e
   Exportadora Ltda. ...  (43.909) 68.445 (79.226) - (54.690)
Brinquemolde Armazéns
 Gerais Ltda. ...............  330 - - - 330
Brinquedos Estrela
 Indústria e Comércio Ltda. 908 - - - 908
Brinquemolde Licenciamento,
 Indústria e Comércio Ltda. 3.544 10.350 (1.825) - 12.069
Starcom do Nordeste Comércio e 
 Indústria de Brinquedos Ltda. 7.292 777 (4) - 8.065
Starcom Ltda. ..............  28.775 - - - 28.775
JM Comércio e Indústria
 de Plásticos Ltda .......  10.103 2.850 (920) - 12.033
CATU Comércio de
 Cosméticos EIRELI ....  6.145 2.450 (4.369) - 4.226
Editora Estrela Cultural Ltda 268 977 (5) - 1.240
  13.456 85.849 (86.349) - 12.956
Consolidado  2018 Adições Baixas Juros 2019
Starcom Ltda. ..............  8.396 - 139 - 8.535
  8.396 - 139 - 8.535
A partir do exercício de 2019 a Companhia passou a adotar o sistema de
pagamento de despesas das empresas do grupo de acordo com a dispo-
nibilidade fi nanceira de cada sociedade, em conta corrente, com encon-
tro periódico de contas de crédito/débito entre as sociedades, sem cobran-
ça de juros, eliminando os mútuos, salvo exceções que serão tratadas pon-
tualmente.
Receita de vendas entre companhias
Controladora  2019 2018
Manufatura de Brinquedos Estrela S/A..................... 19.238 34.836
Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial 
 Importadora e Exportadora Ltda ............................. 1.832 1.250
Brinquemolde Licenciamento,
 Indústria e Comércio Ltda....................................... 28.742 18.020
Starcom do Nordeste Comércio
 e Indústria de Brinquedos Ltda ............................... 16 49
JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda .............. 1.621 4.999
Editora Estrela Cultura Ltda ..................................... 380 175
Estrella del Paraguay ................................................ - -
CATU Comércio de Cosméticos EIRELI ................... 23 55
  51.852 59.384
a) Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial, Importadora e Exporta-
dora Ltda (EDB) – Saldo proveniente de operações mercantis. Tais opera-
ções são liquidadas através do pagamento de despesas da Controladora 
por parte da empresa controlada. b) Brinquemolde Licenciamento, Indús-
tria e Comércio Ltda. (BLIC) – Mútuos provenientes de operações de licen-
ciamentos de marcas de terceiros para utilização nos produtos “Estrela” e 
prestação de serviços de montagem para a MBE. c)  Brinquemolde Arma-
zéns Gerais Ltda (BAG) – Até o exercício de 2004 a BEIC utilizava os servi-
ços de armazenagem da BAG em Itapira. Os saldos vem apresentando so-
mente as variações decorrentes de atualização pelo CDI e de pagamentos 
do PEP ICMS. d)  Starcom do Nordeste Comércio e Indústria de Brinque-
dos Ltda – Saldos de mútuo provenientes de operações mercantis e paga-
mentos de despesas operacionais. e)  Brinquedos Estrela Indústria e Co-
mércio Ltda. (BEIC) – Saldo de operações mercantis cujas variações decor-
rem de atualização pela taxa de CDI. f) Starcom Ltda. – Saldos decorren-
tes de pagamentos de despesas de construção da planta fabril de Itapira –
SP, de propriedade da empresa coligada e cujos pagamentos foram efetua-
dos pela Controladora. Estes créditos poderão ser realizados futuramente,
por meio da cobrança por parte da Starcom de aluguel pela utilização do
imóvel que atualmente não é cobrado. g) JM Comércio e Indústria de Plás-
ticos Ltda - A Companhia deliberou adquirir o controle societário da JM Co-
mércio e Indústria de Plásticos Ltda. com sede na Estrada Municipal Km
01, S/N, Bloco D, Zona Rural, Três Pontas, MG, CEP 37190-000, registra-
da na JUCEMG sob o nº 31210165532 em 25/06/2014, e no CNPJ sob o nº
20.500.250/0001-06. Essa sociedade possui benefícios fi scais concedidos
pelo Estado de Minas Gerais e se dedica a fabricação de brinquedos e jo-
gos recreativos, comércio atacadista de brinquedos e brindes. Isso possibi-
lita que a JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda possa continuar a aufe-
rir tais benefícios como controlada do Grupo de Sociedades da Cia. O valor
da aquisição importou em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ou seja 18.000
quotas no valor nominal de R$1,00 (hum real) cada uma, representando
90% do capital social, através da sociedade controlada Estrela – Distribui-
dora de Brinquedos, Comercial, Importadora e Exportadora Ltda., so-
ciedade com sede na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Pinheiros,
São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.780.375/0001-06, cujo pa-
gamento ocorreu em 06 de outubro de 2016.
Outras Partes Relacionadas – Contrato de empréstimo
Controladora  2019 2018
Carlos Antônio Tilkian ............................................... 2.674 2.418
  2.674 2.418
 Em 11/07/2014 através da Escritura Pública de Transação Preventiva de Li-
tígio com Dação em Pagamento, do 11º Tabelião de Notas de SP, celebra-
da com Itaú/Unibanco S.A., o acionista controlador Sr. Carlos Antonio Til-
kian pagou com recursos próprios a dívida da Companhia no valor de R$
1.491.347,13 passando assim a ser credor da Companhia por essa impor-
tância. A taxa de juros paga ao Itaú/Unibanco era da ordem de 2,3212% ao
mês e foi reduzida para 2,056% ao mês, conforme decidido pela Adminis-
tração da Companhia, dando assim tratamento equitativo a esse mútuo. A
partir de 1 de janeiro de 2016, conforme contrato de mútuo assinado entre
as partes, a Cia passou a remuneração desse mútuo de taxa fi xa para va-
riável, na base do CDI, permanecendo essa taxa durante todo o exercício.
Para o exercício de 2020 a Companhia poderá rever as taxas de remunera-
ção caso haja necessidade, dependendo das alterações do mercado fi nan-
ceiro e observadas as normas legais aplicáveis a esse mútuo, se houver. O
pagamento do principal e dos juros ao acionista controlador está em atra-
so e o Mútuo não traz nenhum efeito relevante, fi nanceiro ou contábil para a

Controladora Consolidado
Receitas 2019 2018 2019 2018
Vendas Mercadorias,
Produtos e Serviços ....................  21.975 39.974 140.238 171.059

Outras Receitas ............................  7.397 3.667 15.907 30.553
Receitas Referentes à
Construção Ativos Próprios ........  - - - -

Provisão/Reversão Créditos 
Liquidação Duvidosa ...................  (1) 226 327 463

 29.371 43.867 156.472 202.075
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custos Produtos, Mercadorias 
e Serviços Vendidos ....................  (24.262) (37.883) (54.239) (70.104)

Materiais-Energia-Serviços
Terceiros-Outros ..........................  4 820 (17.794) (18.128)

Perda/Recuperação de Valores Ativos - 9.750 (284) 13.729
Outros ............................................  - - - -

 (24.258) (27.313) (72.317) (74.503)
Valor Adicionado Bruto ..............  5.113 16.554 84.155 127.572
Retenções
Depreciação, Amortização
e Exaustão ..................................  (2.437) (2.482) (3.741) (3.687)

Demonstração do Valor Adicionado para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Outras ............................................  (5.679) (11.193) (31.255) (39.231)
  (8.116) (13.675) (34.996) (42.918)
Valor Adicionado
 Líquido Produzido .....................  (3.003) 2.879 49.159 84.654
Valor Adicionado
 Recebido em Transferência
Resultado de
 Equivalência Patrimonial .............  (21.105) 5.793 - -
Receitas Financeiras.....................  72 3.701 341 20.846
Outros ............................................  - - - -
  (21.033) 9.494 341 20.846
Valor Adicionado
 Total a Distribuir ........................  (24.036) 12.373 49.500 105.500
Pessoal
Remuneração Direta .....................  (7.176) (5.592) 6.443 7.148
Benefícios......................................  3.505 3.602 4.544 4.971
F.G.T.S. ..........................................  1.213 485 1.863 760
Outros ............................................  432 311 671 558
  (2.026) (1.194) 13.521 13.437
Impostos, Taxas e Contribuições

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Federais ........................................  7.982 10.487 21.600 23.688
Estaduais.......................................  2.919 4.967 15.122 18.390
Municipais .....................................  189 1.345 534 2.273
  11.090 16.799 37.256 44.351
Remuneração de
 Capitais de Terceiros
Juros ..............................................  9.211 25.200 38.482 70.935
Aluguéis.........................................  134 105 1.844 2.048
Outras - Royalties ..........................  (1.571) 20 (729) 3.286
  7.774 25.325 39.597 76.269
Remuneração
 de Capitais Próprios
Juros sobre o Capital Próprio .......  - - - -
Dividendos ....................................  - - - -
Lucros Retidos /
 Prejuízo do Exercício ..................  (40.874) (28.557) (40.874) (28.557)
  (40.874) (28.557) (40.874) (28.557)
Distribuição do
 Valor Adicionado .......................  (24.036) 12.373 49.500 105.500

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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