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po das Prestadoras de Pequeno Porte (PPP) que devem usufruir de desoneração de carga regula-

de Prestadores de Pequeno Porte (PPP), no sentido de lançar mão de assimetrias regulatórias para 
promover a competição nos mercados de varejo. A medida é importante quando se está diante de 
um mercado regulado marcado pela heterogeneidade entre as empresas, inclusive quanto ao seu 
porte. Com base no critério de participação nacional inferior a 5% em cada mercado de varejo 

durante a vigência do Ato, que será revisto dentro de dois anos, de modo a garantir segurança 
É esperado que em 2020 

sejam ampliadas a desoneração regulatória das PPPs, estabelecidas regras para a migração das 

seja adquirido o mesmo será redistribuído e aberto para a participação das demais prestadoras. A 

a colaborar com o desenvolvimento da regulamentação no Brasil e os consequentes benefícios 
para a sociedade.
4. Desempenho dos negócios - -

propiciando tanto um maior foco gerencial quanto um melhor acompanhamento de cada um dos 
-

atualmente.
Destaques                                          R$ milhões

Algar Telecom Pro forma ¹ Contábil
2018 2019 2019

RECEITA BRUTA 2.703,1 2.809,8 3,9% 3.648,5
Telecom 2.703,1 2.809,8 3,9% 2.807,1
B2B
B2C -2,0%

(12,0) (4,5) -
Tech - BPO/Gestão de TI - - - 841,4

- - -
- - -

RECEITA LÍQUIDA 2.012,6 2.126,6 5,7% 2.871,1

- - -
- - - (41,1)

EBITDA 845,3 886,4 4,9% 1.061,6
% 42,0% -
EBITDA recorrente 791,3 840,6 6,2% 1.015,8
% -
LUCRO LÍQUIDO 266,4 303,2 13,8% 302,7
% - 10,5%
INVESTIMENTOS 677,7 754,6 11,3% 781,8
TOTAL CLIENTES B2B (un.) 104.791 129.187 23,3% 129.187
¹ 

enquanto o contábil os inclui. Receita Operacional consolidada - A receita líquida consolidada 

pela redução das receitas do B2C (-2,0%). B2B

-

B2C - A receita bruta dos clientes B2C, aos quais a Companhia oferta pacotes conver-

-

do B2C eram provenientes de banda larga e 51,4% dos planos tinham velocidades acima de 

completas aos seus clientes.  Custos e despesas operacionais - Os custos e despesas operacio-

-
EBITDA  - 

equipes comerciais e despesas mercadológicas, e cuja receita correspondente ainda não alcan-
çou o seu potencial. Depreciação e amortização - 

saldo médio de dívida. Lucro Líquido - 
-

5. 
Endividamento - 

compromissos previstos para 2020.   

 
6. Investimentos - 

-

Capex 2018 2019

Manutenção da Operação
- -

- 42,4 -
Total 677,8 754,6 11,3%
7. Governança Corporativa - A evolução das práticas de governança corporativa é uma ação 

-
rias, fruto de um relacionamento direto que a Companhia vem mantendo com o mercado de ca-

-

por meio do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. A auditoria interna promove a avaliação 

-
guindo a legislação vigente. 
8.  Política de Talentos Humanos - -

Companhia. O objetivo é proporcionar, aos associados, programas que os incentivem a inovar 
e buscar continuamente a satisfação dos clientes, juntamente com o crescimento dos negócios 

-

-

esse processo tem contribuído para mudanças de comportamento tanto nas lideranças quanto 

 várias 
 para a adaptação dos associados aos métodos ágeis, com o intuito de destacar o papel dos 

mesmos como agentes da transformação e protagonistas desse movimento da Companhia. Como 

9. Sociedade e Meio Ambiente - -

Por acreditar que a educação é o caminho que levará o Brasil a uma realidade melhor, essa é a 

-
-

nação de todos os tipos de resíduos gerados em suas atividades operacionais e administrativas e 
treinamentos voltados aos fornecedores da Companhia, para que atendam requisitos ambientais 
relevantes. 

-

para ser guardiã. 
em que atua e com a busca por um mundo mais sustentável. 

-

-

11. Perspectivas - Com uma retomada mais lenta da economia brasileira do que o esperado 

programas de inovação tecnológica, os quais nos permitem oferecer um atendimento de alta 

18%

ALGAR TELECOM S.A.
CNPJ/MF 71.208.516/0001-74
Companhia Aberta

Relatório da Administração
Senhores Acionistas - 

-

Mensagem da Administração
-

-

-

-

rede. Crescemos nossa base de clientes, especialmente no segmento B2B, e ampliamos a oferta 

a metodologia e o mindset ágeis têm papel fundamental para o desenvolvimento de produtos, 
serviços e modelos de negócio, somos 

-

-

-

De forma a buscar a contínua evolução do atendimento e da qualidade dos serviços prestados 

-
porcionar um ambiente de constante crescimento e de geração de oportunidades, o que contribui 
para que a Companhia esteja recorrentemente entre as melhores para se trabalhar no Brasil, 

-
-

-

-

-

um maior foco gerencial quanto um melhor entendimento e acompanhamento dos respectivos 
-

-
-

mia local e mundial estão sendo revistas, considerando os impactos da propagação do vírus, com 

medidas possíveis para garantir o bom atendimento aos nossos clientes. Manteremos o foco na 

-

Jean Carlos Borges

Luiz Alexandre Garcia

1. Destaques do ano - 

Margem 

Cisão dos segmentos de negó-
-

-

-

empresa sustentável e inovadora. Para isso, estamos em uma jornada de transformação digital 

mantendo, assim, como a sua primeira escolha. Acreditamos que nos diferenciamos pela nossa 
-

nossa área

telefonia móvel. 
3. Ambiente Regulatório - 

linhas gerais, visa promover a criação de um ambiente que atraia e alavanque investimentos, 

-

da Anatel de criar um ambiente de discussão sobre a redução de barreiras para o desenvolvi-

geral, espera-se a formulação de um quadro regulatório que possibilite a eliminação de entraves 
e o preenchimento de lacunas legais para a criação de um ambiente propício a esse mercado. A 

-

-

44,9Em 1 ano

De 1 a 2 anos

De 2 a 3 anos

De 3 a 4 anos

  Após 4 anos

418,5

456,7

417,2

937,7

2%

18%

20%

18%

41%

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003172021140210.
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)
Consolidado Individual

Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Ativo Circulante

4 424.373 377.503
Contas a receber 477.254 272.322
Estoques 36.362 26.619

154.170 130.689

social a compensar 16 - -
Dividendos a receber 21c - - 40.618
Despesas antecipadas 78.655 57.392
Outros créditos 6.440 4.734

1.177.270 909.877
Ativo não circulante
Contas a receber 24.646 20.149

244.063 207.688

e contribuição social diferidos - - -
Depósitos judiciais 27.587 27.083
Despesas antecipadas 33.811 20.634

5 2.316 998

30.080 - - -
Outros créditos 3.254 947
 365.757 277.499

126 1.261.168
10 2.487.526 1.467.177
11 403.749 247.741

344.327 - 251.282 -
3.601.485 3.504.867

 

    
4.778.755 4.414.744

ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta
Demonstração dos resultados

Consolidado Individual
Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional líquida 22 2.871.117 1.350.027
Custos dos serviços prestados 
e mercadorias vendidas  (1.730.499) (766.942)
Resultado bruto 1.140.618 583.085
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas 24 (402.266) (238.055)
Despesas gerais e administrativas 25 (234.646) (138.033)
Outras receitas operacionais, 
líquidas 54.478 62.896
Equivalência patrimonial - - 176.982
Resultado operacional antes 

558.184 446.875
(101.185) (72.968)
(257.108) (207.785)

155.923 134. 17
Resultado antes do imposto de renda 
e da contribuição social 456.999 373.907

e contribuição social (154.283) (71.191)
  Corrente (118.395) (42.180) (5.440)
  Diferido (35.888) (29.011)

302.716 302.716

295.019.806
295.019.806

1,03

Demonstração dos resultados abrangentes
 (Em milhares de reais)

Consolidado Individual
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

302.716 302.716
Ajuste de conversão de balanços 547 547
Resultado abrangente total 303.263 303.263

 (Em milhares de reais)
Consolidado Individual

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda 
e da contribuição social 456.999 373.907

503.367 311.567
Equivalência patrimonial - - (176.288)

10.285 8.538
62.390 - 62.390 -

e debêntures 198.196 177.097
19.189 12.071

(116.200) - (116.200) -
- -

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 21.389 17.608
16.028 7.000

(138.302) - (138.302) -
Outros (5.190) - (5.190) -

1.028.151 534.198

(Aumento) em contas a receber (66.520) (44.104)
(Aumento) em estoques (8.309) (5.825)
(Aumento) redução em tributos a recuperar 1.741 7.488
(Aumento) redução em depósitos judiciais 43.720 42.848
(Aumento) redução de despesas antecipadas (37.969) (28.372)
(Aumento) em outros ativos circulante 
e não circulante 511 3.746
Aumento (redução) em fornecedores (15.168) (21.066)

8.618 (8.068) (5.044)

7.760 3.779
Aumento (redução) de receitas antecipadas (15.472) -
Aumento (redução) de títulos a pagar (1.637) 1.368
Aumento (redução) em outros passivos 
circulante e não circulante 782 9.470

(13.149) (7.463)

o lucro, pagos (105.551) (36.757)

gerados pelas atividades operacionais 827.508 451.242
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamento por conta de aquisição de sociedades (51.428) (26.361) -
Aporte de capital em controladas - - (91.300)

e intangível (729.170) (401.521)
(76.545) - -

em tesouraria - - -
Dividendos recebidos - - 127.820

nas atividades de investimentos (857.143) (391.362)
Fluxo de caixa das atividades 

785.000 700.000
Pagamento de valor principal de empréstimos 
e debêntures (138.153) (79.218)

de empréstimos e debêntures (208.275) (178.655)
- -

Pagamento de passivo de arrendamento (104.538) - (64.227) -
Reembolso de capital a acionistas (618) (618)
Pagamento de dividendos (105.288) (105.288)

228.128 271.994
Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 198.493 331.874

225.880 45.629
Caixa e equivalentes de caixa 

424.373 377.503

Demonstração do valor adicionado
(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital
social

Reserva de 
retenção
de lucros

Reserva 
legal

Dividendos 
adicionais
propostos

Ajuste de 
avaliação

patrimonial

Outros
resultados

abrangentes
Lucros

acumulados

Patrimônio
líquido dos

acionistas 
controladores

Patrimônio
líquido dos

acionistas não
controladores Total

-
- - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -

Dividendos adicionais aprovados - - - - - - -
Ajuste de equivalência sobre investimento 
na controlada Algar Celular - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

   Constituição de reserva legal - - - - - - - -
   Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - -
   Dividendos adicionais propostos - - - - - - - -

- - - - - - - -
Distribuição de lucros retidos - - - - - -

- - - - - - -
- -

Redução de capital ref. cisão da Companhia (nota 1b) (263.676) - - - - - - (263.676) - (263.676)
- - - - (13.703) - - (13.703) - (13.703)
- - - - - 26.266 - 26.266 - 26.266
- (35.623) - - - - - (35.623) - (35.623)
- - - - (499) - 499 - - -

Dividendos adicionais aprovados - - - (30.023) - - - (30.023) - (30.023)
- - - - - 547 - 547 - 547
- - - - - - 448 448 - 448
- - - - - - 302.716 302.716 - 302.716

   Constituição de reserva legal - - 15.136 - - - (15.136) - - -
   Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (100.653) (100.653) - (100.653)

- 187.874 - - - - (187.874) - - -
826.831 390.188 99.462 - 4.241 2.505 - 1.323.227 - 1.323.227

1. Contexto operacional - 

-

e multimídia, comunicação de dados, internet em banda larga, Data Center, engenharia de tel-

Consolidado Individual
Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Passivo Circulante  
12 1.566 1.566

Debêntures 35.737 35.737
85.812 - 61.259 -

244.553 158.782
14 85.388 44.825

e contribuição social a pagar 11.263 7.313
15 86.539 49.541

Dividendos a pagar 105.387 105.387
28.588 28.588

em controladas 1b - - -
Receitas antecipadas 10.535 9.390

5.634 4.650
10.791 8.809

 711.793 515.847
Passivo não circulante  

12 6.238 6.238
Debêntures e notas promissórias 2.203.904 2.203.904

270.560 - 198.739 -
15 7.241 4.379

diferidos 67.970 33.666
Obrigação por aquisição de sociedade 1a 19.479 - 19.479 -

142.686 89.352
Receitas antecipadas 22.131 19.913

3.526 - -
 2.743.735 2.575.670
 

Capital social 826.831 . 826.831
Reserva legal 99.462 99.462
Reserva de retenção de lucros  390.188 390.188
Ajustes avaliação patrimonial 
- custo atribuído 1b 4.241 4.241
Outros resultados abrangentes 1b 2.505 ( 2.505
Dividendos adicionais propostos  - -

 1.323.227 1.323.227
 4.778.755 4.414.744

Consolidado Individual
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receitas 4.595.832 2.381.857

3.648.478 1.790.821
  Receita de construção de ativos próprios 735.308 421.260
  Outras receitas 233.435 187.383
  Provisão para créditos de liquidação 
  duvidosa (21.389) (17.607)

(1.678.840) (1.023.069)
  Custo das mercadorias vendidas 
  e serviços prestados (592.074) (352.785)
  Materiais, energia, serviços 
  de terceiros e outros (1.086.766) (670.284)

2.916.992 1.358.788
(503.367) (311.567)
2.413.625 1.047.221

155.923 311.799
  Resultado de equivalência patrimonial - - 176.982

155.923 134.817
2.569.548 1.359.020

Distribuição do valor adicionado 2.569.548 1.359.020
 Pessoal 974.703 290.956
  Remuneração direta 740.213 230.067
  Benefícios 176.142 46.744

58.348 14.145
1.010.104 546.170

417.925 172.688
  Estaduais 563.848 372.943
  Municipais 28.331 539 450

210.144 180.736 144.205
  Aluguéis 71.881 38.442
  Dividendos 100.653 100.653

202.063 202.063

-
 - Os serviços ofertados pela Companhia, bem como as tarifas cobradas, são regulamen-

-

-

clientes do varejo para planos de ultra banda larga nas redes recém ampliadas com tecnologia 

4,5G, para que o cliente possa ter mais acesso a serviços de dados de alta velocidade. Além 
disso, estamos contribuindo com o setor para o desenvolvimento das regras para a implantação 

-
mico e bem posicionados para conquistar novos mercados, oferecendo qualidade e atendimento 
diferenciados.
12. Relacionamento com auditores independentes -

-

ANEXO 1 
Pro forma:                                                                                                      R$ milhões 

31/12/2018 31/12/2019

Resultado de equivalência patrimonial - -
- -

¹

Conciliação do EBITDA (LAJIDA):

Equivalência patrimonial - -
- -

patrimonial e do imposto de renda e contribuição social (conforme 
521,0

Contábil:                     R$ milhões

31/12/2018 31/12/2019 

Composição do EBITDA (LAJIDA) com
Gestão 

Con-
soli-
dado com

Gestão 
Con-
soli-
dado

11,1

20,0

450,0

líquidas 101,2

122,0
Resultado de equivalência 
patrimonial - - (11,2) - - 

entre controladora e controlada 0,1 - - 0,1 - - 

122,0

Conciliação do EBITDA (LAJIDA):

122,0

(450,0)

Equivalência patrimonial - - (11,2) - -

entre controladora e controlada -  -    -    -    -    -   
Resultado operacional antes do 

patrimonial e do imposto de renda 
e contribuição social (conforme 

521,1 520,5

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta

Empresa Outorga Área de abrangência Vencimento

Concessão para prestação e algumas cidades da região 
do Alto Paranaíba, noroeste do 

Estado de Goiás e nordeste de 

Comunicação Multimídia 

Acesso Condicionado 

e algumas cidades da região 
do Alto Paranaíba, noroeste do 

Estado de Goiás e nordeste de 

vencimento das 
outorgas de

 radiofrequências

denominado Banda A

e algumas cidades da região 
do Alto Paranaíba, noroeste do 

Estado de Goiás e nordeste de 

e algumas cidades da região 
do Alto Paranaíba, noroeste do 

Estado de Goiás e nordeste de 

renováveis por 
mais 15 anos.

Estado de Minas Gerais, em 
cidades com códigos de área renováveis por 

mais 15 anos.

a tecnologia 4G, na 

e algumas cidades da região 
do Alto Paranaíba, noroeste do 

Estado de Goiás e nordeste de 

renováveis por 
mais 15 anos.

Algar Multimídia Comunicação Multimídia 

Comunicação Multimídia 

Comunicação Multimídia 

-
do que o montante da contraprestação a ser efetivamente transferida para os vendedores depende 
de eventos futuros, entre eles a apuração de certos montantes de dívida líquida e de capital circu-

Ativo
Circulante

Contas a receber
Estoques
Outros créditos 152

2.405
Não circulante

  Custo
  (-) Depreciação

  Custo

Total do ativo 37.492
Passivo e patrimônio líquido
Circulante

Não circulante

Patrimônio líquido
Capital social 2.500
Reserva de lucros

Total do passivo 37.492

(a) Contraprestação envolvida, ao valor presente    42.440
  21.515
  

(d) Mais valia (b - c)   
  
  

    Marcas   
    Carteira de clientes   
    Direito de uso de postes 12.424     
(e) Ágio por rentabilidade futura (goodwill) (a -  c - d)   
A mais valia está líquida de imposto de renda e contribuição social diferidos.

-

acervo líquido cindido foi composto pelo saldo do investimento avaliado pela equivalência pa-

sua controlada a partir daquela data, as rubricas do balanço patrimonial consolidado da Algar 
-

em conta os impactos dessa operação. Os  saldos das principais rubricas do balanço patrimonial 

Algar TI - consolidado
Ativo 30/11/2019
Circulante

  Contas a receber
  Outros créditos

 Outros créditos

Circulante
 Empréstimos e debêntures

 Empréstimos e debêntures

12.051

-

-

-

-

nesse ramo de negócio, .  -  d) -
ciedades

Ativo 31/12/2017
Circulante

Passivo
Circulante

204

Acervo líquido incorporado
Os ativos e passivos incorporados tiveram como contrapartida, na incorporadora, um aumento 

Ativo 31/01/2018

Passivo
Circulante

Acervo líquido cindido e incorporado

O laudo de avaliação contábil do acervo patrimonial líquido incorporado, elaborado para essa 

-

31/03/2018
Ativo  
Ativo circulante
Ativo não circulante

Passivo
Passivo circulante
Passivo não circulante

Ativos líquidos dos passivos (i)
 

Capital social 400.401
Reserva de lucros

Adiantamento para futuro aumento de capital
Dividendos adicionais
Ajuste de avaliação patrimonial
Outros resultados abrangentes

e) 

f) 

-

Outras subs-

-

Aquisição 

-
dos e internet, abrangendo os estados de Goiás, Bahia, Pernambuco e Ceará. Os ativos, objeto da 

de rede de dados, equipamentos de infraestrutura, entre outros, além de contratos celebrados 

foi integralmente quitada, mediante transferência para a vendedora, do saldo de conta vincu-

-

como vencedora, conforme previsto em contrato. 2. Bases de preparação - a) Declaração de 
-

ceiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas conforme as práticas con-

-

-

Conselho de Administração em 4 de março de 2020. b) Base de mensuração

-
dos ao valor justo por meio do resultado. c) Moeda funcional e moeda de apresentação - As 

moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas controladas com sede no Brasil. As 

consolidação. d) Uso de estimativas e julgamentos
individuais e consolidadas, de acordo com a legislação societária vigente e normas contábeis 

aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de 

-

-

3. Sumário das principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas 

Bases de consolidação - i) 
Controladas - Controladas são as entidades em que a controladora, inclusive de forma indireta, 

e o poder de eleger a maioria dos administradores. As controladas integram a consolidação a 

Participação percentual (%)
 No capital social No capital votante
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

    
Algar Multimídia 100 100 100 100

- 100 - 100
100 100 100 100
100 - 100 -

    
- 100 - 100

Engeset - 100 - 100
- 100 - 100
- 100 - 100
- 100 - 100
- 100 - 100

-

controladas na mesma data-base e consistentes com as políticas contábeis da controladora. Os 

moeda estrangeira -

Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apre-

-
respondente ao fechamento do período que o valor justo foi determinado. Diferenças em moedas 

Ativos circulantes e não circulantes - i) 
-

-

método da equivalência patrimonial os investimentos em controladas e em coligadas nas quais a 
-

dades do mesmo grupo ou que estejam sob o controle comum. Outros investimentos que não se 

Reconhecimento e mensuração - Os 

impostos compensáveis, e da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável 

de ativos construídos pela própria entidade incluem o custo de materiais e de salários de fun-

e de restauração de sites nos quais esses ativos estejam instalados, e custos de empréstimos em 

-
-

Ganhos e perdas na alienação de um item de ativo são originados pela diferença apurada entre o 

Custos subsequentes
que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de 
manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.  Reconhecimento e mensuração - 
Depreciação - A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo 

Vida útil média em anos
 31/12/2019 31/12/2018
Edifícios e benfeitorias (i) 27 42
Equipamentos de comutação 9
Equipamentos de terminais 7
Equipamentos e meios de transmissão 18

10
29
6

Móveis e utensílios 9 10
Equipamentos de processamento de dados 7

Ágio

valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade adquirida (se houver) 

assumidos.  Caso a reavaliação conclua que os valores líquidos dos ativos adquiridos e pas-

é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de compra vantajosa. O ágio por rentabi-
lidade futura, resultante de uma aquisição de negócios, é submetido ao teste de recuperabilidade 

 - A Companhia reconhece um ativo in-
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ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta

Passivo e patrimônio líquido
Consolidado Individual

Circulante
Não 

circulante
Patrimônio

líquido Total Circulante
Não 

circulante
Patrimônio

líquido Total
Saldo em 31/12/2017

Realocação de receitas, 
descontos e subsídios - - - - -

 contribuição social diferidos - -  -    -   
Ajuste adoção inicial - -  -    -   
Ajuste equivalência
patrimonial - -  -     -   -    -   
Saldo em 01/01/2018

entre outros. Outros ativos intangíveis
e de sistemas de gestão empresarial adquiridas são mensuradas pelo seu valor de custo. Os gas-

Gas-
tos subsequentes

os outros gastos são reconhecidos no resultado conforme incorridos.  - As amor-

Vida útil média em anos
 31/12/2019 31/12/2018

7
17
15 15
21 20

Marcas e patentes 7
Outorgas regulatórias 14 14

-

-
-

-

-
mento -

-
-

-

Reconhecimento e mensuração inicial - Um ativo 

aplica aos itens mensurados ao valor justo por meio do resultado. -
ceiros

instrumento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 

-

-

justo por meio do resultado, o que poderá garantir a consistência contábil perante os resultados 
Redução no valor recuperável - Os novos requisitos de 

redução ao valor recuperável objetivam reconhecer perdas de crédito esperadas para todos os 

o reconhecimento inicial, avaliados de forma individual ou coletiva, considerando todas as in-
Reconhecimento de 

perda de crédito esperada - A Companhia deve reconhecer uma provisão para perdas de crédito 

quais devem ser aplicados os requisitos de redução ao valor recuperável. A Companhia deve 
aplicar os requisitos de redução ao valor recuperável para o reconhecimento e mensuração de 

esperadas para 12 meses.  Deve ser reconhecido no resultado, como ganho ou perda na redução 
ao valor recuperável, o valor das perdas de crédito esperadas (ou reversão) requerido para ajustar 
a provisão para perdas na data de balanço.  - Os valores contábeis dos 

e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indi-
cação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 

-
perável é estimado todo ano. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o 

o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, 

do valor recuperável, os ativos que não podem ser testados individualmente são agrupados ao 
-

-

CPC 22. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reco-

essa UGC (ou grupo de UGC), e subsequentemente na redução dos outros ativos dessa UGC (ou 
grupo de UGC) de forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a 
ágio não é revertida. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas so-

-
cida. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 

possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são iden-
-

rioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas, se aplicável, são 
Passivos circulantes e não circulantes - Os 

passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
-

ais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não 
circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a transação, com base em 

ajuste a valor presente é a conta de resultado que deu origem ao referido passivo. A diferença 
entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado 

-
-

no balanço patrimonial quando a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação legal 
ou construtiva como resultado de um evento passado que possa ser estimada de maneira con-

Plano de pensão 
-

das como despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais 
-

futuros pagamentos esteja disponível.  
de participação nos resultados
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como custos ou despesas conforme o 
serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob 

e suas controladas têm uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de 
serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira con-

-

lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. É considerada a compensação de 

-

quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas 

corrente e diferido, a Companhia e suas controladas levam em consideração o impacto de in-

-
sada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série de jul-

-

suas controladas praticam a divulgação dos tributos diferidos ativos ou passivos líquidos nas 
-

-

feito no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do item arrendado e o valor 
presente dos pagamentos previstos em contrato. Os juros relacionados ao arrendamento são 

-
cia contratual. A Companhia possui contratos de aluguel de torres, como arrendatária, decorrentes 

-

for arrendadora, e transferir substancialmente os riscos e benefícios da propriedade a arrendatária, 

reconhecidos como um recebível pelo menor valor entre o valor justo do item arrendado e o valor 
presente dos recebimentos previstos em contrato. Os juros relacionados ao arrendamento serão 

-
cebíveis. e) Reconhecimento de receitas

-

-

são geradas via locação de modens relacionados a prestação de serviços de banda larga a clientes 
do segmento varejo, e também via locação de roteadores e switches relacionados a prestação de 

receitas são reconhecidas por seu valor justo e são reconhecidas por seu valor justo pelo regime 
de competência no momento em que há a transferência do risco, no caso de mercadorias, e a 
efetiva prestação dos serviços.  A permuta de infraestrutura visa, principalmente, garantir a redun-

-

acessórios - A Companhia reconhece receitas de aparelhos e acessórios quando um cliente assume 
o controle do dispositivo. Em caso de o cliente adquirir um aparelho com subsídio, ou seja, 

lho e reconhece a receita na entrega do aparelho no início do contrato, o que resulta em um ativo 

-
metido é transferido para um cliente e o momento em que o cliente paga esse bem ou serviço é de 

modem), os valores relacionados são imateriais. v) Receita de serviços de BPO (Business Process 

para reconhecimento contábil e apropriação aos devidos componentes da receita. Os serviços 

-
mento mensal. A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido 

incentivos contratuais, somente na medida em que for altamente provável que uma reversão sig-
-

iáveis com medição mensal dos serviços prestados ao cliente, reconhecemos a receita de serviços 

prático.  - Os clientes da Companhia geralmente assinam 

um contrato inclui um aparelho e acessórios, para os quais reconhecemos receita em um determi-
nado momento, e serviços, para os quais reconhecemos receita proporcionalmente ao longo do 

obrigação de desempenho distinta e alocar a receita correspondente. Usamos uma gama de va-

Ativos e passivos do contrato -
nescente dos faturamentos de serviços futuros da Companhia alocados aos aparelhos e reconhe-
cidos na receita na entrega do aparelho no início do contrato, bem como ajustes temporais no 

tuais em nosso balanço patrimonial consolidado como um componente de despesas antecipadas. 

-
traprestação ou o valor já é devido ao cliente. Custo para obter contratos com clientes - Reco-
nhecemos um ativo para os custos incrementais de obtenção de um contrato com um cliente se 

-
-

-
-

nados a despesas necessárias para obter um contrato estão reconhecidos como um componente de 

despesas antecipadas em nosso balanço patrimonial consolidado. f) -
ceiras

-

-

-
Resultado por ação - O resultado por ação básico é 

-

são os responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos 
-

os quais estão segmentados principalmente entre os tipos de serviços prestados. Os segmentos 
 - representa a agregação dos resultados e do capital empre-

 - 

 
- Reserva de lucros

de lucros. Reserva legal
-

cício social, obedecendo ao limite de 20% do capital social. Reserva de retenção de lucros - A 

por proposta da Administração da Companhia, com base em orçamento aprovado pelo Conselho 
de Administração. j) 

-

-
tribuição social. A entidade deve mensurar e reconhecer o tributo corrente ou diferido (ativo ou 

-

chance de ser aceito é maior do que a chance de não ser aceito. Caso a avaliação conclua que não 

-
-

-

- Estrutura Conceitual 

-

Ativo
Consolidado Individual

Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não

 circulante Total

Realocação de receitas, 
descontos e subsídios (i) - - - -
Despesa antecipada 

55.141

contribuição social 
diferidos - 4.020 4.020 - - -

- - - -

i) A Companhia já adotava, como prática anterior, o reconhecimento do ativo contratual decor-

Consolidado

31/12/2018
antes dos

ajustes

Realocação 
de receitas, 
descontos e

subsídios

Despesa
antecipada
-comissões 31/12/2018

Receita operacional líquida   -   2.867.298 
Custos dos serviços prestados 
e mercadorias vendidas  

  -    -   (1.697.941)

Resultado bruto   -   1.169.357 
Receitas (despesas) operacionais  (2.005)  (566.085)

Resultado operacional antes  603.272 

  -    -   (137.587)

Resultado antes do imposto de renda 
e da contribuição social

 465.685 

 (1.215)  (149.648)

316.037 

Individual

31/12/2018
antes dos

ajustes

Realocação 
de receitas, 
descontos e

subsídios

Despesa
antecipada
-comissões

Equivalência 
patrimonial 

sobre 
ajustes 31/12/2018

Receita operacional líquida   -   -   1.246.202
Custos dos serviços prestados
 e mercadorias vendidas  

  -    -   -   (672.700)

Resultado bruto   -   -   573.502
Receitas (despesas) 
operacionais

(84.578)

Resultado operacional antes 488.924

  -    -   -   (124.173)
Resultado antes do imposto 
de renda e 
da contribuição social

364.751

e contribuição social
 -   (48.714)

Resultado líquido  
(424) 316.037
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ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta

Passivo - curto prazo Consolidado
31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros
Baixa de saldos consolidados 

da Algar TI (cisão 02/12/2019) Transferências
Saldo

31/12/2019
- - - 25.609

2.501 12.280
35.074

Usinas fotovoltaicas - - - 3.603
Posição de atendimento - - -

- - 9.246
Equipamentos - 200 -

85.812
Passivo - longo prazo Consolidado

31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros
Baixa de saldos consolidados 

da Algar TI (cisão 02/12/2019) Transferências
Saldo

31/12/2019
- - - - - 74.273

- - - 7.519
- - - 118.446

Usinas fotovoltaicas - - - - - 25.799
Posição de atendimento - - - - -

- - - - - 44.523
Equipamentos 115 - - - -

- - - 270.560
- 356.372

Passivo - curto prazo Individual
31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Saldo

31/12/2019
- - 25.067

2.025 7.583
25.006

Usinas fotovoltaicas - - 3.603
61.259

Passivo - longo prazo Individual
31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Transferências
Saldo

31/12/2019
- - - - 73.002

- - - 4.898
104.551 - - - 95.040

Usinas fotovoltaicas - - - - 25.799
- - - 198.739

- 259.998

Companhia na sua entrada em vigor, objetiva fornecer a base para que os usuários das demons- 

os diversos arrendamentos, incluindo arrendamentos de ativos de direito de uso em subarrenda-
-

trato é, ou contém, um arrendamento. O contrato é, ou contém, um arrendamento se ele trans-

-

-
-
-

despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de 
-
-
-

minar tais pagamentos. Em termos gerais, caberá ao arrendatário reconhecer o valor da 
reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso. Para o ar-

-

-

-
-

A Companhia como arrendatária
contrato, ou parte de um contrato, que transmite o direito de usar um ativo (ativo subjacente) por 

balanço patrimonial um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. Os arrendatários 
deverão reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a 
despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. O ativo de direito de uso é mensurado 
pelo custo, que é composto pelo valor inicial de mensuração do passivo de arrendamento, abran-
gendo quaisquer custos diretos iniciais incorridos pela Companhia, assim como uma estimativa 

de arrendamento feitos antes da data do seu início, calculados a valor presente. A Companhia 
deprecia os ativos de direito de uso em bases lineares, a partir da data de início do arrendamento, 

-

de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento são compostos por paga-
-

-

-

-
tivo passivo de arrendamento, a Companhia optou por criar grupos patrimoniais e novas rubricas 
contábeis, visando demonstrar os valores de forma segregada dos demais ativos e passivos, bem 

Companhia registra, tanto o principal quanto os juros com passivos de arrendamentos, como 
A Companhia como arrendadora - Como arrendadora, a Companhia 

-

se transferir substancialmente todos os riscos e vantagens da propriedade do ativo subjacente. 
Política contábil 

-
rendamentos cujos contratos previam a transferência substancial de todos os riscos e benefícios 

-

-
mentos mínimos do arrendamento com o valor justo do ativo, bem como a previsão de a Compan-

-
hia, relativos a esses contratos, eram reconhecidos como despesa do período, pelo método linear 

-

-

-

pelo arrendador, garantindo a simetria nos reconhecimentos contábeis. -
tratos de arrendamento
período integral abrangido, de modo que o passivo de arrendamento constante nestas demons-          

redução do saldo pelos referidos tributos. Diante dos impactos apurados, a Companhia avaliou e 

-

i) Direito de Uso
Custo Consolidado

31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas

Baixa de saldos 
consolidados
 da Algar TI          

(cisão 02/12/2019)
Saldo

31/12/2019
- - - 118.676

30.316
177.122

Usinas fotovoltaicas - - - 30.390
Posição de atendimento - - -

- - 58.282
Equipamentos - - -
 414.786
Depreciação Consolidado

31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas

Baixa de saldos 
consolidados
 da Algar TI          

(cisão 02/12/2019)
Saldo

31/12/2019
- - - (22.257)
- (11.108)
- (28.554)

Usinas fotovoltaicas - - - (1.994)
Posição de atendimento - - -

- - - (6.546)
Equipamentos - - -

- (70.459)
344.327

Custo Individual
31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2019
- - 116.447

18.892
136.287

Usinas fotovoltaicas - - 30.390
302.016

Depreciação Individual
31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2019
- - (21.780)
- (6.781)
- 122 (20.179)

Usinas fotovoltaicas - - (1.994)
- (50.734)

251.282
ii) Passivo de arrendamento 31/12/2019
Passivo Consolidado Individual
Passivo de arrendamento - circulante 85.812 61.259
Passivo de arrendamento - não circulante 270.560 198.739

356.372 259.998

iii) Pagamentos mínimos Consolidado - 31/12/2019
Em 

1 ano
De 2 a 5

anos
De 6 a

10 anos
Acima 

de 10 anos Total
PIS/COFINS

potencial- 9,25%
494.007 45.696

Despesas de juros (137.635) -
356.372 32.964

Individual - 31/12/2019
Em 

1 ano
De 2 a 5

anos
De 6 a

10 anos
Acima 

de 10 anos Total
PIS/COFINS

potencial- 9,25%
349.740 32.351

Despesas de juros (89.742) -
259.998 24.050

de forma linear no resultado. Além disso, certos pagamentos variáveis de arrendamento não 
podem ser reconhecidos como passivos de arrendamento e são reconhecidos como despesas, 
quando incorridos. A despesa relativa a pagamentos não incluídos na mensuração de um passivo 

Consolidado
31/12/2019 01/01/2019

7.277
7.277

Taxa anual
Sem garantia Com garantia (*)

2 anos

4 anos
5 anos

10,00%
10 anos 10,25%
11 anos
12 anos

15 anos 10,42%

4. Caixa e equivalentes de caixa
Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
10.946 8.110

413.427 369.393 40.042
424.373 377.503

estavam dadas em garantia de processos judiciais envolvendo essas sociedades.
Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

998 998
  Algar Multimídia 1.318 - -

- - -
- - -

2.316 998

6. Contas a receber Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

362.402 4 224.902
213.705 126.656
576.107 351.558

Ajuste a valor presente (3.789) (3.032)
Provisão para perda esperada (70.418) (56.055)

501.900 292.471
Ativo circulante 477.254 272.322
Ativo não circulante 24.646 20.149

de crédito e perdas por redução ao valor recuperável, relacionadas a contas a receber de clientes, 

a) A composição por idade dos valores a receber vencidos e saldo dos valores a vencer é apre-

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

57.673 39.197
22.237 13.826 12.511
12.433 7.940
8.892 6.008

113.920 85.448
215.155 152.419
147.247 72.483
213.705 126.656
576.107 351.558

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

(99.101) (76.782)
- - -

Constituição de provisão no período (21.390) (17.608)
46.903 38.335

3.170 - - -
(70.418) (56.055)

7. Tributos a recuperar Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

131.220 73.717
253.359 252.842
10.073 9.094
2.341 15.144 1.991

281 278
Outros 959 455

398.233 338.377
Ativo circulante 154.170 130.689
Ativo não circulante 244.063 207.688

-

-

8. Imposto de renda e contribuição social - a) -
pensar (pagar)

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

(73.014) (7.458)
Antecipação de imposto de renda                  
  e contribuição social 61.767 145

(11.247) (7.313)
16 - -

(11.263) (7.313)
b) 

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Ativo

23.137 51.151 15.913
67.443 52.551

- - -
3.008 - 2.179 -

93.588 70.643

  Base negativa 7.496 7.496 14.000
22.815 18.918 12.014

- - -
1.064 - 784 -

31.375 44.552 27.198
124.963 97.841

Passivo

1.615 - -
  Custo atribuído e outros 1.052 1.052

115.472 78.216
21.610 13.218

5.472 4.211 1.420
145.221 96.697

  Custo atribuído a ativos 379 379
38.602 28.157
6.832 4.758
1.899 1.516 511

47.712 34.810
192.933 131.507
(67.970) (33.666)

- - -
(67.970) (33.666)

futuros, determinada em estudo técnico preparado pela Companhia e aprovado pela Diretoria, 

imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos, (consolidado) está apresentada no 

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

-
2020 36.304
2021 41.010
2022 47.649           - 

124.963
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c)  

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

(87.312) (30.786)
  Contribuição social (31.083) (24.222) (11.394)

(118.395) (42.180) (5.440)

(24.804) (21.067)
  Contribuição social (11.084) (7.944)

(35.888) (29.011)
(154.283) (71.191)
(112.116) (51.853)

Contribuição social (42.167) (19.338)
(154.283) (71.191)

b) 
31/12/2019

 
Algar

Multimídia
Algar

Soluções Smart
Algar TI 

Consultoria (i) 
Ativo circulante -
Ativo não circulante -

-
Passivo circulante -
Passivo não circulante -

-
Capital social 2.500 -
Receita líquida

-

31/12/2018

 
Algar *
Celular 

Algar
Multimídia

Algar TI 
Consultoria

Algar
Soluções

Ativo circulante -
Ativo não circulante -

-
Passivo circulante -
Passivo não circulante - 15.414

-
Capital social -
Receita líquida
Resultado líquido do período

Individual
31/12/2019 e 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

 
Algar

Multimídia
Algar

Soluções Smart
Algar 

TI 

41.015 8 492.074.485
21.250 - -

Quotas - - 2.500.000 -
62.265 8 2.500.000 492.074.485

Percentual de participação direta 

100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%

10. Imobilizado 
Consolidado

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2019
Custo 162.171 351.810 601.916 2.103.922 114.610 171.008 12.842 97.575 906.675 16.820 375.765 4.915.114
Depreciação acumulada (75.901) (303.357) (226.638) (1.038.791) (75.067) (93.044) (8.048) (66.666) (540.076) - - (2.427.588)

86.270 48.453 375.278 1.065.131 39.543 77.964 4.794 30.909 366.599 16.820 375.765 2.487.526
31/12/2018

Custo
Depreciação acumulada - -

.

b) Movimentação do custo - consolidado Consolidado

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos de

comutação
Equipamentos

 de terminais
Equipamentos e

meios de transmissão
Equipamentos de 

energia e climatização Infraestrutura Veículos
Móveis

 e utensílios
Equipamentos de

 processamento de dados e outros Terrenos
Obras em andamento

e outros Total

- - 221 -
(400) (1.004) (11.154) (2.104) -

05 (1.4 -

32 72 - 57 - 1.457 26 22 684 - 664.039 666.389
(1) (4.135) (60.213) (21.218) (2.537) (296) (9.006) (1.230) (8.069) - (42) (106.747)

Provisão para perda (2.785) - (62.069) (46.120) (2.230) (435) - (2.874) (4.355) - (9.596) (130.464)
2 - - 172 - 1.465 39 135 565 - 2.049 4.427
- - - - - - - - - - 3.879 3.879

12.765 4.351 240.268 272.444 11.534 7.065 256 12.683 153.241 - (721.576) (6.969)
(141.629) - (11.850) (242) (76.071) - (3.766) (33.006) (121.273) (11.002) (6.031) (404.870)

162.171 351.810 601.916 2.103.922 114.610 171.008 12.842 97.575 906.675 16.820 375.765 4.915.114

c) Movimentação da depreciação - consolidado Consolidado

 
Edifícios e

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos   e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos  de 
processamento de dados e outros Total

254 1.454
155 (125) (4)

1)
(8.313) (18.596) (76.868) (95.477) (13.733) (6.268) (1.921) (8.417) (105.558) (335.151)

12 3.651 51.305 20.028 2.202 256 5.978 872 6.941 91.245
Provisão para perda 1.109 - 33.581 28.011 1.327 337 - 2.297 2.094 68.756

(1) - - (172) - (282) (39) (22) (909) (1.425)
(20) 473 9.470 1.759 (22) (671) 11 (290) (10.710) -

36.652 - 9.040 352 31.255 - 1.914 21.638 76.557 177.408
(75.901) (303.357) (226.638) (1.038.791) (75.067) (93.044) (8.048) (66.666) (540.076) (2.427.588)

d) Individual

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2019
Custo 122.854 349.990 493.805 1.404.254 82.326 114.168 9.506 71.390 485.446 11.918 193.217 3.338.874
Depreciação acumulada (59.625) (301.741) (184.082) (792.990) (57.553) (72.247) (6.160) (54.236) (343.063) - - (1.871.697)

63.229 48.249 309.723 611.264 24.773 41.921 3.346 17.154 142.383 11.918 193.217 1.467.177
31/12/2018

Custo 122.120 425.502
Depreciação acumulada (52.144) - -

e) Movimentação do custo – individual Individual

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
e utensílios

Equipamentos de
processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

- - - - - - - - - -
(111) (1.005) (11.551) - -

455
244.405 200 42.200 - (425.421)

122.120 425.502
- - - 209 - - 16 - 460 - 387.232 387.917
- (4.062) (58.296) (20.048) (2.090) (261) (3.459) (446) (3.250) - (7) (91.919)

(2.785) - (62.069) (46.120) (2.230) (435) - (2.874) (4.355) - (9.596) (130.464)
3.519 4.252 188.668 152.740 7.744 4.214 154 5.449 66.741 - (439.099) (5.618)

122.854 349.990 493.805 1.404.254 82.326 114.168 9.506 71.390 485.446 11.918 193.217 3.338.874

f) Movimentação da depreciação - individual Individual

 
Edifícios e

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos   e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos  de 
processamento de dados e outros Total

(41.045) (21

110 41.551

- 141 9 1
(52.144)

(4.459) (18.547) (65.292) (61.557) (6.288) (3.891) (968) (4.469) (43.815) (209.286)
- 3.649 50.329 19.107 1.974 243 2.321 435 3.068 81.126

1.109 - 33.581 28.011 1.327 337 - 2.297 2.094 68.756
(7) 473 9.470 1.818 (10) (665) - (355) (10.724) -

(59.625) (301.741) (184.082) (792.990) (57.553) (72.247) (6.160) (54.236) (343.063) (1.871.697)

a) Mutação dos investimentos Algar 
Multimídia

Algar
Soluções

Algar 
TI

Smart
Telecom.

Algar
Celular

Algar 
Mídia Total

-
Adiantamentos para futuro aumento de capital 44.500 124.500 - - - -

- - - - -
(401) (11.205)

- - -

Algar Multimídia
- - - - -

Participação societária da Algar Celular (incorporada) em coligadas - - - -

Algar Multimídia
- - -

- - - (154) -

Equivalência patrimonial sobre ajuste de conversão de balanços 
de controladas

- - - -

Ganho (perda) na mudança de percentual de participação 
em controlada e outros

- 425 - (125)

- -
Equivalência patrimonial - -

- - - - -
- - -

- 17.000 - - - - 17.000
- 67.300 - 7.000 - - 74.300
- - - 1.449 - - 1.449

- - - 20.066 - - 20.066
- - - (984) - - (984)
- - - 21.149 - - 21.149

(13.827) (132) (4.699) - - (18.658)
Distribuição de lucros retidos, recebidos (58.000) - - - - - (58.000)

(40.291) (327) - - - - (40.618)
Equivalência patrimonial 164.048 1.377 11.187 370 - - 176.982
Equivalência patrimonial sobre ajuste de conversão de balanços 
de controladas

- - 547 - - 547

32.419 - (358) 806 - - 32.867
- - (286.736) - - - (286.736)

865.302 346.010 - 49.856 - - 1.261.168

d) Demonstração da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social - A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social 

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Resultado antes dos tributos sobre o lucro e da equivalência patrimonial 456.999 196.925
(155.380) (66.955) (50.215)

2.691 501
(5.265) - (5.265) -

3.384 1.238
Outros ajustes 287 (710) 150

(154.283) (71.191)
Alíquota efetiva 33,76% 36,15%
9. Investimentos Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
- - 1.220.937

 Mais valia sobre ativos de sociedade adquirida 19.082
 Ágio (goodwill) na aquisição de sociedade - - 21.149 -
Outros investimentos 126 - -

126 1.261.168

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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 - g)  - Os 

regulamentação.
Consolidado

 31/12/2019 31/12/2018

 Custo
Depreciação

acumulada Líquido Custo
Depreciação

acumulada Líquido
Edifícios e benfeitorias 41.744 (17.049) 24.695
Equipamentos de energia 

67.444 (47.339) 20.105
Equipamentos de 
comutação 199.882 (182.833) 17.049
Equipamentos de 
processamento de dados 124.104 (88.173) 35.931
Equipamentos e meios 
de transmissão 832.171 (600.435) 231.736
Equipamentos de terminais 105.457 (57.784) 47.673

100.878 (63.587) 37.291

PPDUR 5.588 (3.704) 1.884
Móveis e utensílios 29.748 (25.274) 4.474
Outorgas regulatórias 2.820 (2.444) 376

227.221 (189.154) 38.067
11.571 - 11.571 -
8.031 (5.192) 2.839

 1.756.659 (1.282.968) 473.691
h) Bens dados em garantia - -
troladas possuíam os seguintes bens dados em garantia de processos judiciais e empréstimos 

Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018

 Custo
Depreciação

acumulada Líquido Custo
Depreciação

acumulada Líquido
- - -

Equipamentos de energia
- - - 425

Equipamentos de 
processamento de dados 333 (198) 135
Equipamentos e meios 
de transmissão 112 (57) 55 110
Moveis e utensílios - - -

36 - 36 -
163 (92) 71
644 (347) 297

-
-

Ociosidade de ativos - A Companhia e suas controladas 

Consolidado
31/12/2019

Descrição Consolidado Individual
188.415 54.122
75.550 54.389
58.223 58.178
6.100 3.795
1.097 889

97 -
4 4

41.112 18.494
Outros 5.167 3.346

375.765 193.217

11. Intangível 
a) 
 Consolidado

 
Marcas 

e patentes

PPDUR - Preço
público rádio

frequência

Direito 
de uso 

- backbone

Direito de 
uso TV por

 satélite - DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Mais valia 
na aquisição 

de sociedades

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades

Intangível em
andamento Total

31/12/2019
Custo 6 6.287 86.114 - 122.024 559.312 16.187 90.642 47.972 928.544

(6) (4.141) (46.310) (118) (60.567) (402.102) (984) (10.567) - (524.795)
- 2.146 39.804 (118) 61.457 157.210 15.203 80.075 47.972 403.749

31/12/2018
Custo

(52 -
-

b) Movimentação do custo - consolidado
 Consolidado

 
Marcas 

e patentes

PPDUR - Preço 
público rádio

frequência

Direito 
de uso 

- backbone

Direito de 
uso TV por

 satélite - DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Mais valia 
na aquisição 

de sociedades

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades

Intangível em
andamento Total

- - - - - - -
- - - - - (2.404) - - - (2.404)
- - - -

- - - - - 99 - - 74.365 74.464
- - - - - (1.737) - (102.788) - (104.525)

- - - - - (134.323) (37.038) (91.747) (10.622) (273.730)
(497) (9) (6.444) - - - (6.950)

Mais valia e Ágio (goodwill) - 
- - - - - - 16.187 21.149 - 37.336
- 188 2.377 - 3.422 65.493 - - (64.511) 6.969
6 6.287 86.114 - 122.024 559.312 16.187 90.642 47.972 928.544

c) 
 Consolidado

 
Marcas 

e patentes

PPDUR - Preço
público rádio

frequência

Direito 
de uso 

- backbone

Direito de 
uso TV por

 satélite - DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Mais valia 
na aquisição 

de sociedades

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades Total

(402) 0
- -
- - - - - 2.110 - - 2.110
- - (1) (4) - - -

- (354) (3.366) (33) (8.411) (66.290) (4.343) - (82.797)
- - - - - 1.733 - 86.173 87.906
- - 165 - - 87.178 21.810 - 109.153
- - - 338 9 5.921 - - 6.268
- - - - - (18) - - (18)
- - (42) - - 42 - - -

(6) (4.141) (46.310) (118) (60.567) (402.102) (984) (10.567) (524.795)

d) 
 Individual

PPDUR - Preço 
público rádio

frequência

Direito 
de uso 

- backbone

Direito de 
uso TV por

 satélite - DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades

Intangível 
em andamento Total

31/12/2019
Custo 5.972 22.850 - 119.081 437.311 17.942 30.674 633.830

(3.972) (1.262) - (58.133) (320.989) (1.733) - (386.089)
2.000 21.588 - 60.948 116.322 16.209 30.674 247.741

31/12/2018
Custo

(401) . -
27.405

e) Movimentação do custo - individual
 Individual

PPDUR - Preço 
público rádio

frequência

Direito 
de uso 

- backbone

Direito de 
uso TV por

 satélite - DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades

Intangível 
em andamento Total

- -
- - - - - -
- - - - - -

-
- -

- - - - - - 34.033 34.033
- - - - (13) (49.090) - (49.103)
- - (497) (9) (6.444) - - (6.950)

120 2.376 - 3.420 30.466 - (30.764) 5.618
5.972 22.850 - 119.081 437.311 17.942 30.674 633.830

f) 
 Individual

PPDUR - Preço 
público rádio

frequência

Direito 
de uso 

- backbone

Direito de 
uso TV por

 satélite - DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades Total

- -
(401) -

- - - - 22 - 22
-

- - - - -
(401)

(336) (861) (33) (8.225) (40.629) - (50.084)
- - - - 13 19.935 19.948
- - 338 9 5.921 - 6.268

(3.972) (1.262) - (58.133) (320.989) (1.733) (386.089)

g)  - A Companhia e 

com base no custo médio ponderado de capital (CMPC). O custo do capital próprio da Com-
panhia foi calculado pelo método CAPM (Capital Asset Pricing Model). De forma consistente 

bem como o seu estado atual, sem novos investimentos que levassem a uma alteração dessa 

capital de giro. Baseando-se no teste anual de recuperação dos ativos tangíveis e intangíveis 

valor líquido contábil na data da avaliação. -
ação de ativos - O cálculo do valor em uso é impactado principalmente pelas seguintes premis-

-

infraestrutura necessária para suportar a reposição da base de clientes atual e manutenção da 

médio ponderado de capital (CMPC). O CMPC leva em consideração tanto o custo da dívida, 
-

-

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Empréstimos em moeda nacional - 18.686 - -

7.804 7.804
  Outros - - -

7.804 7.804
Passivo circulante 1.566 1.566
Passivo não circulante 6.238 6.238

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

- - -
- 4 - -

7.804 7.804
7.804 7.804

31/12/2019
Consolidado Individual

De 0,00% a 4,0% 7.804 7.804
7.804 7.804
31/12/2018

Consolidado Individual
De 0,0% a 4,0% -

-
-

De 12,01% a 15,0% Brasil 4 -

31/12/2019 31/12/2018
Consolidado Individual Consolidado Individual

2021 1.469 1.469 2020
2022 1.378 1.378 2021

1.293 1.293 2022
2024 1.213 1.213

Após 2024 885 885
6.238 6.238

13. Debêntures e notas promissórias - a) Debêntures

-

Composição dos saldos de debêntures Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Principal 2.000.498 2.000.498
43.350 43.350

 2.043.848 2.043.848
(-) Gastos com emissão de debêntures, 
a apropriar (26.152) (26.152)

2.017.696 2.017.696
221.945 221.945

2.239.641 2.239.641
Passivo circulante 35.737 35.737
Passivo não circulante 2.203.904 2.203.904

31/12/2019
Consolidado Individual

Passivo
circulante

Passivo 
não 

circulante Total
Passivo 

circulante

Passivo
não 

circulante Total
43.350 2.000.498 2.043.848 43.350 2.000.498 2.043.848

(-) Gastos com emissão, 
a apropriar (7.613) (18.539) (26.152) (7.613) (18.539) (26.152)

35.737 1.981.959 2.017.696 35.737 1.981.959 2.017.696

- 221.945 221.945 - 221.945 221.945

e notas promissórias 35.737 2.203.904 2.239.641 35.737 2.203.904 2.239.641
31/12/2018

Consolidado Individual

Passivo
circulante

Passivo 
não 

circulante Total
Passivo 

circulante

Passivo
não 

circulante Total

(-) Gastos com emissão, 
a apropriar

- -

e notas promissórias
  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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31/12/2019 31/12/2018
Consolidado
e Individual

Consolidado Individual

2020 43.350
2021 193.604 2020 -
2022 455.366 2021

415.928 2022 451.200
2024 604.166 451.200
Após 2024 331.434 Após 2024

   2.043.848 1.636.891 1.425.756

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

1.396.588 1.396.588
647.260 647.260

2.043.848 2.043.848
Conforme cláusulas contratuais, os índices previstos para as debêntures e notas promissórias 

-

Consolidado – Algar Telecom
31/12/2019 31/12/2018

= 2,08 =
Meta trimestral 2,25 2,25

= 5,48 =
2,00 2,00

meses, contados da data de emissão, sendo o vencimento em 22 de novembro de 2021, com 

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Principal 200.500 200.500
22.963

223.463
(328)

(-) Gastos com emissão de notas promissórias, a apropriar (1.190)
 221.945

-

Cláusulas 
contratuais (covenants)

ser mantidos durante toda a vigência dos respectivos contratos. O não atingimento dos índices 
acordados, por 2 períodos (trimestre ou semestre, conforme o contrato) consecutivos, ou por 4 

14. Impostos, taxas e contribuições 
Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
1.612 987
5.241 2.730
7.893 4.953 5.151

64.502 32.470
1.616 1.065
1.270 440
3.254 2.180

85.388 44.825
15. Salários, provisões e encargos sociais

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

17.448 9.914
Encargos sociais sobre salários e ordenados 8.507 4.654

43.080 24.705
24.193 14.346

552 301
93.780 53.920

Passivo circulante 86.539 49.541
7.241 4.379

16. Provisões e depósitos judiciais - A Companhia e suas controladas avaliam periodicamente 

-

judiciais, os quais podem estar vinculados aos processos provisionados ou não provisionados.
a) Processos judiciais e administrativos provisionados

Consolidado

Traba-
lhistas

Tributá-
rias

Processos 
Adm. 

Anatel
Cíveis e

outros Total

Depósitos judiciais (14.444)
- -

18.929 6.270 518 9.950 35.667
6.844 3.701 3.018 2.151 15.714

(18.944) (14.664) (1.999) (3.182) (38.789)
Pagamentos (3.300) (1.372) (199) (8.278) (13.149)

- 31.611 - 968 32.579
(30.745) (1.350) - (1.359) (33.454)

12.273 118.295 59.145 9.282 198.995
Depósitos judiciais (3.278) (4 .580) (2.861) (130) (49.849)

8.995 74.715 56.284 9.152 149.146
(120) (6.340) - - (6.460)

ajustadas 8.875 68.375 56.284 9.152 142.686

-

novos processos e por alteração de grau de risco de certas demandas, de possível para provável. 
-

cujo fato gerador se deu antes da transferência do controle para a Companhia, conforme previsto 

Individual

Traba-
lhistas

Tributá-
rias

Processos 
Adm. 

Anatel
Cíveis e

outros Total

Depósitos judiciais

1.351 1.802 518 8.365 12.036
753 1.789 3.017 720 6.279

(2.393) (613) (1.654) (2.535) (7.195)
Pagamentos (110) (167) (173) (7.013) (7.463)

7.262 59.645 59.145 6.679 132.731
Depósitos judiciais (1.987) (38.401) (2.861) (130) (43.379)

5.275 21.244 56.284 6.549 89.352
Cíveis 

-
scrição em cadastro de inadimplentes, habilitação de serviços, contestação de contas e bloqueio 

Processos administra-
 (i) Processos adminis-

. (i) Reclamatórias trabalhistas, envolvendo a Companhia e as controla-

-
sabilidade dos vendedores da Optitel.  

-

o valor controverso. A despeito da reversão parcial, os depósitos judiciais foram integralmente 
-

-

audiovisual nacional, não havendo referibilidade com a prestação de serviço de comunicação 

Companhia questiona judicialmente a constitucionalidade da referida contribuição por ofensa 

-

b) Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

25.501 25.269
1.112 955

Cível 696 581
278 278

27.587 27.083

43.5 0 38.401
3.278 14.444 1.987

Cível 130 130
2.861 2.861

49.849 43.379
77.436 70.462

c) Processos judiciais e administrativos não provisionados
Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
51.247 51.247
23.964 23.964
27.743 13.559
22.090 20.7 3
67.401 64.811
2.285 1.955 254
1.476 1.115

- - -
44.726 37.945

238.736 238.228
Cíveis 16.231 15.176
Outros 6.201 6.019

502.100 474.812 421.421

-

Companhia e de suas controladas, com grau de risco considerado pelos seus assessores jurídicos 

-

-

-

-

Companhia e a sua controlada Algar Multimídia, questionam a legalidade e constitucionalidade 

promoção do audiovisual nacional, não havendo referibilidade com a prestação de serviço de 

-

- (valor 

de trabalho, vale-transporte, benefícios e honorários advocatícios. Processos administrativos e 

discute a divergência na base de cálculo dos montantes devidos na prorrogação da concessão do 
Cíveis

consumidores (inscrição em cadastro de inadimplentes, habilitação de serviços, contestação de 

comerciais. (iii) Processos judiciais contra concessionárias de energia elétrica, questionando va-

17. Fornecedores
Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
199.090 124.768
27.130 15.681

cobrança conjunta 18.333 18.333
244.553 158.782

18. Receitas antecipadas
Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receita com arrendamento mercantil

24.105 24.105
Receita com créditos de celular pré-pago 5.198 5.198

- - -
3.363 - -

com o cliente - - -
Outros - - -

32.666 29.303
Passivo circulante 10.535 9.390
Passivo não circulante 22.131 19.913
19. Patrimônio líquido - a) Capital social
ser aumentado por deliberação da Assembleia Geral quando inteiramente subscrito ou quando a 

 

aumentado independentemente de alteração estatutária, mediante deliberação do Conselho de 
-

cabendo um voto para cada ação da Companhia. Em reunião do Conselho de Administração, 
-

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

826.831

295.019.806
295.019.806

1.323.227
4,4852

b) Dividendos

-

-

Individual
31/12/2019 31/12/2018

302.716
Reserva legal - 5% (15.136)
Resultado base para distribuição de dividendos 287.580

100.653
0,3411

295.019.806
295.019.806

100.653
100.653

20. Benefícios a empregados - 
legislação trabalhista e dos acordos com entidades representantes de seus associados, a Com-

benefícios são registrados nas contas de custos e despesas no resultado quando incorridos e os 

incorridos no período relativos aos benefícios a empregados atribuíveis aos administradores 
Plano de previdência comple-

mentar - Plano de Aposentadoria Algar-Prev - A Companhia e suas controladas e parte de seus 
associados contribuem como patrocinadores de um plano de aposentadoria na modalidade de 

a BrasilPrev a constituição de todas as reservas necessárias ao compromisso assumido com o 
pagamento do benefício a partir da ocorrência do evento gerador, não gerando passivo atuarial 

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Contribuição 869 327
21. Partes relacionadas - 

-

Consolidado
Saldos - ativo circulante

31/12/2019 31/12/2018
Contas a receber Contas a receber

(a) (a)
Controladora:

41 41
41 41

Relacionadas:
348 348 - -

Engeset 53 53 - -
144 144 - -

- -
1 1 1 1

Outros 12 12 - -
558 558 104 104
599 599 201 201

Consolidado
Saldos - ativo circulante

31/12/2019 31/12/2018

Fornecedores
Títulos 
a pagar

Dividendos
a pagar Total Fornecedores

Títulos 
a pagar

Dividendos
a pagar Total

(d) (e) (f) (d) (e) (f)
Controladora:

21 4.806 68.179 73.006 -
21 4.806 68.179 73.006 -

Relacionadas:
3.572 - - 3.572 - - - -
1.419 - - 1.419 - - - -

- - - - - -
- - - - - -

110 - - 110 - -

responsabilidade social 286 - - 286 - - - -
- - 25.467 25.467 - -

Outros 183 - 11.741 11.924 - -
5.570 - 37.208 42.778 -

relacionadas 5.591 4.806 105.387 115.784
  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003172021140217.



 18 – quarTa-feira, 18 de março de 2020 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2

ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta

Resultado - Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional
bruta

Custos dos serviços
prestados

Despesas com 
vendas

Despesas gerais e 
administrativas 

Receita operaciona
bruta

Custos dos serviços
prestados

Despesas com 
vendas

Despesas gerais e
administrativas

(g) (h) (h) (h) (g) (h) (h) (h)
Controladora:

82 - (5) - 1.589 - -
82 - (5) - 1.589 - -

Relacionadas:
242 (608) (2.395) - - - - -

3 (309) (424) (1) - - - -
Engeset 30 - - - - - - -

- - - - 826 - - -
- - - - 25 (4)
- - - - 222 (12)

57 (16.713) (8.184) (1.777) 57
Unialgar - - - - - - - -

1.415 - - (115) 1.292 - -
Arvore 3 (1.895) (1.140) (511) 2
Outros 137 (2) (19) - 147 (11) - -

1.887 (19.527) (12.162) (2.404) 2.571 .155)
1.969 (19.527) (12.167) (2.404) 4.160 (24.551)

Individual
Saldos - ativo circulante

31/12/2019 31/12/2018
Contas a receber Títulos a receber Dividendos a receber Total Títulos a receber Dividendos a receber Total

(a) (b) (c) (b) (c)
Controladora:

41 - - 41 - - -
41 - - 41 - - -

Controladas diretas:
Algar Multimídia - 2.443 40.291 42.734 441

- 15 327 342
- - - - -
- 2.458 40.618 43.076

Relacionadas:
231 - - 231 - - -

Engeset 29 - - 29 245 - 245
118 - - 118 - - -

Outros 4 - - 4 - - -
382 - - 382 245 - 245
423 2.458 40.618 43.458

Individual
Saldos - passivo circulante

31/12/2019 31/12/2018

Fornecedores
Títulos 
a pagar

Dividendos
a pagar Total Fornecedores

Títulos
 a pagar

Dividendos
a pagar Total

(d) (e) (f) (d) (e) (f)
Controladora:

- 4.551 68.179 72.730 - .
- 4.551 68.179 72.730 -

Controladas diretas:
Algar Multimídia 300 - - 300 -

- - - - - -
- - - - - -

300 - - 300 -
Relacionadas:

3.554 - - 3.554 - -
815 - - 815

Engeset 165 - - 165 250 - - 250
- - - - - -
- - - - - -

110 - - 110 - - - -
- - 25.467 25.467 - -

Árvore 172 - - 172 - - - -
Outros 11 - 11.741 11.752 - - - -

4.827 - 37.208 42.035 -
5.127 4.551 105.387 115.065 4.402

Resultado - Individual
31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional
bruta

Custos dos serviços
prestados

Despesas com 
vendas

Despesas gerais e 
administrativas 

Receita operacional
bruta

Custos dos serviços
prestados

Despesas com 
vendas

Despesas gerais e
administrativas

(g) (h) (h) (h) (g) (h) (h) (h)
Controladora:

82 - (5) - - - -
82 - (5) - - - -

Controladas diretas:
Algar Celular - - - - (25) -
Algar Multimídia 770 (2.292) (547) - (40) -

- - - - (424)
770 (2.292) (547) -

Relacionadas:
1.328 (5.406) (29.991) (1) -

39 (233) (2.818) (10) - - - -
Engeset 97 - (82) - 201 - -

- - - - 105 (12) (414)
- - - - (4)

49 (11.462) (4.866) (1.491) (1.411)
Árvore 3 (1.895) (1.161) (381) 2 (1.545)

1.102 - - (62) - - -
Outras 134 (2) (18) - (14) - -

2.752 (18.998) (38.936) (1.945)
3.604 (21.290) (39.488) (1.945)

operacionais das empresas. b) Créditos por repasses de gastos entre as empresas do Grupo Algar, 
-
-

31/12/2019

Empresa Garantidor
Instituição Saldo 

devedor
Total 

por empresa

239.320 239.320
239.320

Remuneração dos administradores -
sentados pelos membros do conselho de administração e pelos diretores estatutários, respon-
sáveis pelo planejamento, direção e controle dos negócios da Companhia e controladas, são 
computadas como custos e despesas do período, incluindo os benefícios e encargos sociais 

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

4.200 4.200 4.200 4.200

- -

8.765 1.633
Remuneração variável 5.274 578
Previdência privada 392 64

18.631 6.475
22. Receita operacional líquida

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

2.807.119 1.790.821
B2B 1.668.563 663.540
B2C 1.145.767 1.127.281

(7.211) - -
841.359 - -
879.894 - -
(38.535) - -

Receita operacional bruta 3.648.478 1.790.821
(777.361) (440.794)

Receita operacional líquida 2.871.117 1.350.027

23. Custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas
Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Pessoal (634.513)  (109.445)
Materiais  (28.722) (8.932)

(333.956)  (169.017)

(123.230) (90.105)
Aluguéis e seguros (102.129) (62.886)

(362.351)  (223.596)
Depreciação - Direito de Uso 

 (73.365) - (42.482) - 
Custos das mercadorias vendidas  (42.032) (37.107)
Outros  (30.201) (23.372)

(1.730.499)  (766.942)
24. Despesas com vendas

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Pessoal (180.616) (69.882)
Materiais  (1.178)  (466)

(103.643)  (100.005) (89.377)
 (38.207) (21.447)

Provisão para redução ao 
valor recuperável  (21.389) (17.608)
Aluguéis e seguros  (8.285) (1.743)

 (26.278) (20.291)
Depreciação - Direito de Uso 

 (9.026) - (6.483) - 
Outros  (13.644) (10.758)

(402.266)  (238.055)
25. Despesas gerais e administrativas

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Pessoal (108.443) (109 (55.872)
Materiais (967) (544)

(82.313) (57.529)
Aluguéis e seguros (992) (1.022)

 (24.976) (15.489)
Depreciação - Direito de Uso 

(3.028) - (2.242) -
Outros (13.927) . (5.335) (5.212)

(234.646) (138.033)

26. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Consolidado Individual

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Despesas com concessão de serviços de 

(3.243) (3.243)
(33.815) (11.352)

19.367 4.764

contratuais 23.575 15.977

passivo - -

a base
- -

(62.390) - (62.390) -
(10.285) (8.538)
(4.343) (984) -

498 1.210 198
Recuperação de tributos 9.537 5.242
Multas contratuais   (8.067) - (905) -

138.302 - 138.302 -
(13.081) - (14.290) -

Outras (1.577) 115
54.478 62.896

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

18.479 10.616
5.793 3.943
7.043 1.631
3.679 371 1.144
3.687 650

116.200 - 116.200 -
1.042 1.406

155.923 134.817

(598) (828)
(137.934) (120.857)
(33.612) (25.566)

Descontos concedidos (8.537) (6.105)
(13.540) (7.001)
(15.264) (14.319)

(32.368) - (21.735) -
(15.255) (11.374)

(257.108) (207.785)
(101.185) (72.968)

a) Risco de crédito

 
O ativo da Companhia e controladas, avaliado como sujeito a risco de crédito, suscetível de 

tros ativos relevantes sujeitos a esse tipo de risco. A Companhia e suas controladas monitoram 
continuamente o crédito concedido aos seus clientes e o nível de inadimplência. O risco de 
crédito de contas a receber é proveniente de valores faturados e a faturar de serviços prestados de 

-
cional.  O acesso dos clientes aos serviços de telefonia móvel celular é bloqueado parcialmente 

-
mento ocorre o bloqueio total. A Companhia mantém limites de créditos para seus revendedores 

-
mentos e inadimplência, aplicando-se garantias com notas promissórias e outras garantias reais.

de pagamentos e inadimplência de clientes, bem como na distribuição dos contratos de cli-

-
cionalmente, a Administração da Companhia considera os riscos por região, através da análise 
histórica dos créditos com liquidação duvidosa. O gerenciamento de riscos de crédito do contas 

ser aplicável aos negócios atualmente consolidados. b)  - A Administração da 

-

-

 31/12/2019 - Consolidado e Individual

 
Valor

contábil
Fluxo de caixa 

contratual
1 a 2
 anos

3 a 5
 anos

Mais de
5 anos

Debêntures e notas promissórias 
comerciais 2.267.311 2.843.495 679.570 1.843.057 320.868

7.804 16.004 2.564 8.144 5.296
2.275.115 2.859.499 682.134 1.851.201 326.164

-

percentuais de alocação de recursos e valores absolutos a serem aplicados em cada uma delas. 
c) Risco de mercado - Os riscos de mercado estão relacionados, principalmente, aos riscos de 

da Companhia aos riscos de mercado, dentro de limites compatíveis, afastando os obstáculos 
-

suas controladas para a aquisição de equipamentos, insumos, e a contratação de instrumentos 
-

-
mente, nas variáveis de risco. Premissas para a análise de sensibilidade - A Companhia efetuou a 

Variável de risco Cenário I Cenário IICenário III
4,40% 5,50%

cenário -
Variável de risco Cenário I Cenário IICenário III

o cenário -
d) Riscos operacionais - Os riscos operacionais são os riscos diretos e indiretos de perdas decor-
rentes de uma variedade de causas associadas aos processos das empresas, assim como aos seus 

empresas, mediante procedimentos e políticas alinhados com as atividades e negócios da Com-
panhia. A responsabilidade de desenvolver, implementar e monitorar controles para endereçar 
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e) Gestão de capital - A política da Companhia em manter uma base sólida de capital resulta 

pela política de distribuição de dividendos são práticas consagradas em respeito ao acionista e ao 
empreendimento administrado. Ao administrar seu capital, os objetivos das empresas, incluindo 
a Companhia, são os de salvaguardar a sua capacidade e continuidade para oferecer retorno aos 

-
quer outros ativos de risco.  f)  - Contas a receber - decorrem 

valores originais líquidos de provisão se assemelham aos valores justos na data de encerramento 

valores contábeis apresentados são considerados equivalentes aos respectivos valores justos das 
-

-

31/12/2019
Consolidado Individual
Valor 

contábil
Valor
 justo

Valor
contábil

Valor
 justo

Ativo    
(a) 10.946 10.946 8.110 8.110

(notas 4 e 5) (a) 415.743 415.743 370.391 370.391
Contas a receber (b) 501.900 501.900 292.471 292.471
 928.589 928.589 670.972 670.972
Passivo 

(b) 244.553 244.553 158.782 158.782
(b) 8.472 8.472 4.650 4.650
(b) 7.804 7.026 7.804 7.026

Debêntures (b) 2.043.848 2.115.510 2.043.848 2.115.510
(b) 223.463 226.862 223.463 226.862

Adiantamento de clientes (b) 2.446 2.446 829 829
(b) 28.588 28.588 28.588 28.588

 2.559.174 2.633.457 2.467.964 2.542.247

 - Decorre da escolha entre 
capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia 

(inputs não observáveis).
Consolidado - 31/12/2019

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

10.946 - - 10.946
- 415.743 - 415.743

 10.946 415.743 - 426.689
Consolidado - 31/12/2018

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

- -
- -

 -
Individual – 31/12/2019

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

8.110 - - 8.110
- 370.391 - 370.391

8.110 370.391 - 378.501
 Individual - 31/12/2018
 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

- -
- -

-
29. Informações por segmento - a) 

clientes corporativos (B2B), compostos por pequenas, médias e grandes empresas e para clientes 

-

balanço patrimonial e da demonstração de resultados.

Telecom Tech - BPO/Gestão de TI Eliminações Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Ativo 4.778.755 - - 4.778.755
Ativo circulante 1.177.270 - - 1.177.270
Ativo não circulante 3.601.485 - - 3.601.485

126 - - - 126
2.487.526 - 242.541 - 2.487.526

403.749 - - 403.749
Ativo de direito de uso 344.327 - - - - - 344.327 -
.Outros ativos não circulantes 365.757 - - - 365.757

4.778.755 - - 4.778.755
Passivo 3.455.528 - - 3.455.528
Passivo circulante 711.793 - - 711.793
Passivo de arrendamento circulante 85.812 - - - - - 85.812 -
Outros passivos circulantes 625.981 - - 625.981
Passivo não circulante 2.743.735 - - - 2.743.735
Passivo de arrendamento não circulante 270.560 - - - - - 270.560 -
Outros passivos não circulantes 2.473.175 - - - 2.473.175

1.323.227 - - 1.323.227
B2B 1.668.563 - - - - 1.668.563
B2C 1.145.767 - - - - 1.145.767

- - 879.894 (38.535) 841.359
(4.540) (12.041) - - (2.671) (7.211)

Receita bruta 2.809.790 879.894 (41.206) 3.648.478
(683.168) (94.326) 133 (777.361)

Receita operacional líquida 2.126.622 785.568 (41.073) 2.871.117
(450.049) (53.318) - - (503.367)

Custos e despesas operacionais (1.156.095) (694.642) 41.171 (1.809.566)

equivalência e impostos sobre o lucro
520.478 37.608 98 558.184

(78.203) (22.981) (1) 1 (101.185)
Equivalência patrimonial 11.187 - - (11.187) - -
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 453.462 14.627 (11.090) 456.999

(150.746) (3.537) - - (154.283)
Resultado liquido 302.716 11.090 (11.090) 302.716

714.012 26.841 - - 740.853

30. Compromissos -  - A Companhia possui compro-
missos com fornecedores nacionais e internacionais decorrentes de contrato para construção de 

-

direitos de uso, tendo como contrapartida um passivo de arrendamento, conforme divulgado 
 - A 

31. Resultado por ação 
Individual

31/12/2019 31/12/2018
302.716

295.019.806
295.019.806

1,02
32. Transações que não afetaram o caixa - 

Consolidado Individual
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

80.233 44.699
239.789 - 187.055 -

  conforme  processo transitado em julgado 138.302 - 138.302 -
19.473                - 19.473               -

477.797 389.529
Pagamento de investimentos, que não afetaram

intangível (77.869) ( )
33. Cobertura de seguros

 Em 

-

-

-

uma substituição de viagens e de relacionamentos presenciais, por outras formas de comuni-
cação. A Companhia continuará monitorando esse assunto e reportará qualquer efeito relevante 
que possa vir a ocorrer no seu negócio. 

Conselho de Administração

Membros

Diretoria

 Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes Ana Paula Rodrigues
 Diretor de Estratégia e Regulatório Renato Paschoareli

Contadora 

Declaração dos diretores sobre o parecer dos auditores independentes 

  Outras informações relevantes

resumido do referido Comitê.

ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta

Opinião - -
-

cadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimo-

acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-

-

Base para opinião - 
-

Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

para fundamentar nossa opinião. Ênfase - -
-
-

Principais assuntos de 
auditoria - 

-
-

Por que é um PAA - Conforme descrito nas 
-

-

em nossa auditoria -
mento e auditoria do lançamento manual registrado pela Administração de controlada da Com-

ii) Avaliação e teste dos controles internos relevantes relacionados ao processo de reconheci-

de receitas de vendas de serviços, em base amostral, para receita incorrida e não faturada, inspe-

-
-

para as quais evidências mitigatórias foram apresentadas pela Companhia. Com base nas evidên-
cias obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos, que incluíram teste dos 

-
-
-

Por que é um PAA

montantes reconhecidos e ao grau de julgamento envolvido, consideramos esse assunto como 

adotado pela Administração para mensuração e reconhecimento dos c éditos tributários. ii) Re-
-

-
mentos substantivos de auditoria em base amostral da documentação suporte, bem como dos 

-
cação da análise da recuperabilidade dos créditos tributários registrados preparada pela Adminis-

-
ceiras. Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente 

-

Arrendamentos  Por que é um PAA -

-

-

-

como a aplicação de julgamento na determinação de variáveis aos cálculos dos valores a serem 
 - 

dos controles internos relevantes relacionados ao processo de levantamento dos contratos, de 

-

mento, além de recálculo de valores apurados. iii) Procedimentos substantivos de auditoria so-

-
mentos anteriormente descritos, consideramos aceitável a mensuração do ativo de direito de uso 

-

Outros assuntos - -

-

-

-

-
-

-

sem ressalva. -
uais e consolidadas e o relatório do auditor - A Administração da Companhia é responsável 

-

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de  forma rele-

-
peito. -
ras individuais e consolidadas - A Administração é responsável pela elaboração e adequada 

-

-
-

consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-

a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas 

Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com respon-
Responsa-

-
das - 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independ-
entemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003172021140219.
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ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta
-

-

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 

-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 

-
-
-

istração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 

-
-

-

-

-
-

Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 

-
-

cluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 

com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 

dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
-
-

sunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
-

 
 
 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

 Paulo de Tarso Pereira Jr.
 Contador
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NS FRANQUIA S/A
CNPJ 17.327.326/0001-20

Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/2019 e 31/12/2018
ATiVo      31/12/2019     31/12/2018
ATiVo CirCuLANTE .................. r$ 2.796.793,75 238.473,70
Diponível - Caixa e Bancos .............. R$ 673.480,46 128.373,61

Titulos e Val. Mobiliários R$ 2.008.475,12 1.100,09
outros Créditos - Clientes .............  R$ 114.838,17 109.000,00
ATiVo NÃo CirCuLANTE ....... R$19.816.057,35 15.123.056,25
investimentos - Propr. p/Investim. .. R$12.259.056,25 7.859.056,25

 Investim. em SCP .... R$ 5.057.000,00 7.264.000,00
 Participações ............ R$ 2.500.001,10 -

ToTAL Do ATiVo ......................... r$22.612.851,10 15.361.529,95
PASSiVo
PASSiVo CirCuLANTE ............. r$ 3.016.668,04 44.676,85
Obrigações fiscais .............................. R$ 52.666,94 44.676,85
Credores Diversos ............................. R$ 2.964.001,10 -
PATrimÔNio LÍQuiDo ............. r$19.596.183,06 15.316.853,10
Capital Social - Capital Social ........ R$ 8.556.000,00 4.556.000,00

   AFAC ..................... R$ 2.115.498,42 3.200.000,00
res.de Lucros - Reserva Legal ........ R$ 483.234,23 415.042,65
                           Retenção de Lucros.. R$ 8.441.450,41 7.145.810,45
ToTAL Do PASSiVo .................... r$22.612.851,10 15.361.529,95

DEmoNSTrAÇÃo Do rESuLTADo  Do EXErCÍCio
Receitas de aluguéis .......................... R$ 1.831.614,51 1.637.200,00
(-) Impostos incidentes ...................... R$ (66.853,95) (59.757,80)
Receita Líquida .................................. R$ 1.764.760,56 1.577.442,20
Lucro Bruto ........................................ R$ 1.764.760,56 1.577.442,20
(-) Despesas Administrativas ............ R$ (23.728,93) (3.220,00)
(-) Despesas Tributárias .................... R$ (220.866,97) (38.091,89)
(-) Despesas Financeiras ................... R$ (7.140,81) (3.599,33)
(+) Receitas Financeiras .................... R$ 39.079,04 1.544,01
(+) Recuperação de Despesas ........... R$ 295,18 -
Lucro líquido operacional ................. R$ 1.552.398,07 1.534.074,99
Lucro líq. antes prov. IRPJ/CSLL .... R$ 1.552.398,07 1.534.074,99
(-) Despesa de IRPJ e CSLL ............. R$ (188.566,53) (154.652,33)
Lucro líquido do exercício ................ R$ 1.363.831,54 1.379.422,66

DEmoNSTrAÇÃo DAS muTAÇÕES Do PATr. LÍQuiDo
Capital social no início do exercício R$ 4.556.000,00 4.556.000,00
(+) AFAC incorporado ao cap. social R$ 4.000.000,00 -
Capital social no fim do exercício .... R$ 8.556.000,00 4.556.000,00
AFAC no início do exercício ............ R$ 3.200.000,00 800.000,00
(-) AFAC Incorporado ao cap. social R$ (4.000.000,00) -
(+) Transf. recursos financ.p/o AFACR$ 2.915.498,42 2.400.000,00
AFAC no fim do exercício ................ R$ 2.115.498,42 3.200.000,00
Reserva legal no início do exercício R$ 415.042,65 346.071,52
(+) Lucro líq. transf. p/reserva legal . R$ 68.191,58 68.971,13
Reserva legal no fim do exercício .... R$ 483.234,23 415.042,65
Retenç. de lucros no inicio do exerc. R$ 7.145.810,45 5.835.358,92
(+) Lucro líq. transf. p/retenç. lucros R$ 1.295.639,96 1.310.451,53
Retenção de lucros no fim do exerc. R$ 8.441.450,41 7.145.810,45

DEmoNSTrAÇÃo Do FLuXo DE CAiXA - DFC
Geração de caixa p/ativ.OperacionaisR$ 4.329.984,56 1.370.267,22
Geração de caixa p/ financiamentos . R$ 2.915.498,42 2.400.000,00
Geração de caixa p/ investimentos ... R$ (4.693.001,10)(3.935.000,00)
Geração de caixa no exercício .......... R$ 2.552.481,88 (164.732,78)
Saldo Disp. no início do exercício ... R$ 129.473,70 294.206,48
Saldo Disponível no fim do exerc. ... R$ 2.681.955,58 129.473,70
Movimentação do Disp.no exercício.R$ 2.552.481,88 (164.732,78)
Notas Explicativas - 1) Contexto operacional: A NS Franquia S/A é
uma sociedade anônima fechada, com sede e foro na cidade de Contagem/
MG, tendo como objeto social principal a gestão de ativos intangíveis não
financeiros e como atividades secundárias a compra e venda de imóveis
próprios e alugueis de imóveis próprios, com ínicio das atividades em 31/
12/2012. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demons-
trações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fun-
damentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação
societária brasileira. 3) Principais Práticas Contábeis: 3.1) Direitos e
obrigações - estão demonstrados pelos valores históricos; 3.2) Investimentos
- Imóveis para renda (propriedade para investimento) representam imó-
veis para renda de aluguel. 3.3) Investimentos em SCP - Refere-se à parti-
cipação como sócio participante em SCP no ramo imobiliário. 3.4) Impos-
tos Federais - A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza
os encargos tributários pelo regime de competência. 4) responsabilida-
des e Contingências: Não há passivo contingente registrado contabilmente,
tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião
de seus consultores e advogados, não apontam contigências de quaisquer
natureza. 5) Capital Social: O capital social é de R$ 8.556.000,00 dividi-
do em 8.556.000 ações, totalmente integralizado, apresentando a seguinte
composição: Francisco Emilio Brandi Félix - 99,86%; Ana Carolina Salles
Félix - 0,14%. 6) Eventos Subsequentes: Os administradores decla-
ram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de en-
cerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situ-
ação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar
efeitos sobre seus resultados futuros. Declaro, sob as penas da lei, que
as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por
todas elas. (a) Francisco Emílio Brandi Félix - Diretor Presidente. De-
claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me respon-
sabilizo por todas elas. (a) Márcio Gonçalves Tavares - Contador
CRCMG 056232/O-1.
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BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 08.979.088/0001-47

ATIVO 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes (Nota 4)               109               166 
Valores a receber                 68               493 
Ativos disponíveis para venda                 88                 88 

              265               747 
NÃO CIRCULANTE
Propriedade para investimentos (Nota 5)          81.502          79.093 
Imobilizado (Nota 6)               284               282 

         81.786          79.375 

         82.051          80.122 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.19 31.12.18
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações tributárias               163               190 

           2.580            2.447 
Outras exigibilidades               268                 47 

           3.011            2.684 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE

              645            3.059 
Emprestimos de coligadas ( Nota 8)            2.332            1.202 

           2.977            4.261 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)
Capital social          50.650          50.650 
Reservas de lucros          25.413          22.527 

         76.063          73.177 
         82.051          80.122 

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas,
De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos 

das Notas Explicativas. Apresentamos os agradecimentos aos 
clientes, fornecedores e colaboradores que nos ajudaram a conservar 
nosso padrão de trabalho. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. 
para quaisquer esclarecimentos e informações que considerarem 
necessários. Belo Horizonte (MG), 16 de março de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL  (Em R$ mil)

As notas explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R$ mil)

31.12.19 31.12.18
RECEITA BRUTA DE LOCAÇÃO 5.088 5.763 
RECEITA BRUTA DE VENDA DE IMÓVEIS -   -   
DEDUÇÕES
Tributos, devoluções e abatimentos (185) (210)
RECEITA LÍQUIDA 4.903 
   Custos dos imóveis -   -   
LUCRO BRUTO 4.903 5.553 
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Administrativas e gerais (892) (574)

(594) (531)
Outras despesas operacionais -   -   

(1.486) (1.105)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA 
TRIBUTAÇÃO 3.417 4.448 
Imposto de Renda (384) (444)
Contribuição Social (147) (168)
LUCRO LÍQUIDO 2.886 3.836 
Lucro líquido por ação (Em R$ 1,00) 0,06 0,08 

As notas explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em R$ mil)

As notas explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R$ mil)

Capital Reservas de 
lucros Lucros

social Legal Es-
tatutária

acumu-
lados Total

50.650 1.193 17.498 -   69.341 
Lucro líq. do exercício 3.836 3.836 
Destinação proposta: -   
Constituição de reserva 192 3.644 (3.836) -   

50.650 1.385 21.142 -   73.177 
Lucro líq. do exercício 2.886 2.886 
Destinação proposta: -   
Constituição de reserva 144 2.742 (2.886) -   

50.650 1.529 23.884 -   76.063 
As notas explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A BPE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A., fundada em julho de 2007, faz parte do 

anteriormente denominado de Grupo Bonsucesso. A empresa é 
sediada em Belo Horizonte – MG e tem por objetivo  social a 
formação de patrimônio imobiliário próprio e a exploração sob a 
forma de arrendamento ou locação. Até junho de 2011, a razão social 
da empresa era Bonsucesso Patrimonial S.A. 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
- A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das demonstrações 

observando a legislação societária e os normativos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), bem como do Instituto Brasileiro dos 
Auditores Independentes (Ibracon). Esses pronunciamentos técnicos 
do CPC são baseados no padrão contábil internacional preconizado 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), estando 

conhecido pela sigla IFRS. 
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As principais práticas 
contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a 

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas 
segundo o regime de competência. 
Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos e/ou encargos correspondentes, calculados a índices 

de mercado ou de realização. Mensalmente, é procedida a revisão 
dos valores inscritos no Ativo e no Passivo Circulantes, com o 
objetivo de transferir para o não circulante aqueles cujos vencimentos 
ultrapassarem o prazo de doze meses subsequentes à respectiva data-
base. A 
provisão para Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido Ajustado é constituída com base no regime Lucro 
Presumido. O reconhecimento, 
a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e 
obrigações legais são efetuados tendo como base os pronunciamentos 

são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da 
empresa possui total controle da situação ou quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais 

levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade no 
posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração 
da empresa, sempre que a perda for avaliada como provável, o que 
ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações, 

como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas 
Na elaboração 

contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Os resultados 
reais podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas, 
devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Administração da empresa revisa as estimativas e premissas, pelo 
menos, semestralmente.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em R$ mil)
4. CAIXA E EQUIVALENTES - Representam os recursos em 

Natureza 31.12.19 31.12.18
Caixa e bancos 39 166

70 -
Total 109 166
5. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS - Em 31 de 
dezembro de 2019, a empresa possui R$ 81.502 (2018 - R$ 
79.093) referente a imóveis próprios ativados, sendo R$88 em 
2019 e 2018 destinados a venda. Os aluguéis aferidos entre a BPE 
Empreendimentos e as demais empresas do Grupo são negociados a 
valores de mercado.
6. IMOBILIZADO - O Imobilizado corresponde aos direitos que 
tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 

benefícios, riscos e controles dos mesmos. São demonstrados ao custo 
de aquisição, deduzidos da respectiva depreciação, tendo a seguinte 
composição:

31.12.19 31.12.18
Móveis e utensílios 8 8
Imobilizações em andamento 281 278

Subtotal 289 286
Depreciações acumuladas (5) (4)

Total 284 282
Os empréstimos 

obrigação por compra e reforma de imóvel junto ao fornecedor e estão 
garantidos pelos próprios bens e Aval da Bonsucesso Participações e 
Empreendimentos S/A. As taxas são compatíveis com as praticadas 
pelo mercado e estão segregados em Circulante e Não Circulante 
conforme o vencimento das parcelas a seguir detalhado:

Credor 31.12.19 31.12.18
Banco Santander 3.225 5.506

Total 3.225 5.506

Circulante 2.580        2.447
Não Circulante 645        3.059

8. PARTES RELACIONADAS - A BPE tem como partes 
relacionadas as demais empresas do Grupo Carbel, com as quais, 
eventualmente, realiza operações comerciais, que são efetuadas a 
preços e condições normais de mercado. A empresa possui operações 
de empréstimos junto a Carbel S.A e a Bonsucesso Participações e 
Empreendimentos S/A; com os seguintes valores:

Credor 31.12.19 31.12.18
Bonsucesso Participações e 

Empreendimentos S/A;
1.670 1.002

Carbel S/A 662 200

 – totalmente 
integralizado no valor de R$ 50.650.000,00 (cinquenta milhões, 
seiscentos e cinquenta mil reais), (R$50.650.000,00 em 2018), está 
representado por 47.903.478 (47.903.478 em 2018)  ações , sem  valor 
nominal, distribuídas entre pessoas físicas e juridicas. 

i. – constituída a base de 5% sobre o lucro líquido 
apurado, até o limite de 20% do capital social; e
ii. representada pelo saldo de lucros remanescentes 

após a constituição de reserva legal e a distribuição dos dividendos. 
Sua destinação será para aumento de capital, podendo ser, por 
deliberação dos acionistas, distribuída total ou parcialmente, ou 
compensada com prejuízos.

– O estatuto social da empresa determina a distribuição 
de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do 
exercício, após a apropriação da Reserva Legal.
10. COBERTURA DE SEGUROS - A empresa adota a política 
de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é 

fazer face à ocorrência de sinistros.
DIRETORIA EXECUTIVA

João Cláudio Pentagna Guimarães
Luiz Flávio Pentagna Guimarães
CONTADOR RESPONSÁVEL

Milton Vasconcelos do Amor Divino
CRC-MG 60.280/O-5

31.12.19 31.12.18
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido 2.886 3.836 
Ajustes por:
Despesas de juros 589 559 
Depreciação e amortização 1 1 

3.476 4.396 

Valores a receber 425 (20)
Ativos disponíveis para venda -   -   

425 (20)

Obrigações Tributárias (27) -   
Outras exigibilidades 221 62 

194 62 
4.095 4.438 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado (2) -   
Aquisição de propriedade para investimentos (2.409) (7.856)

(2.411) (7.856)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Amortização (captação) líquida de empréstimos (2.871) 1.766 
Emprestimo de coligada 1.130 1.202 

(1.741) 2.968 
(57) (450)

Caixa e Equivalentes no início do exercício 166 616 
109 166 
(57) (450)

ADEmiC PArTiCiPAÇÕES LTDA
CNPJ 28.341.786/0001-20 - NIRE 3121090865-9
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA

EM 19 dE FEVErEIro dE 2020
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 19 de fevereiro de 2020, às 
09:00 horas, na sede da sociedade. 2. Presença: Totalidade do capital 
social da sociedade, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 1.072, §2º, do Código Civil. 3. Deliberação Tomada 
por Unanimidade: A totalidade dos sócios aprovou a redução do capital 
social, no valor de R$105.132,00 do capital social subscrito a integrali-
zar, por ser esse montante excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
com base no permissivo legal art. 1.082, inciso II do Código Civil. 
Assim, o capital social da sociedade passará de R$1.107.713,00 para 
R$1.002.581,00, dividido em 1.107.713 quotas com valor nominal de 
R$0,90, já integralizados. 4. Encerramento: Ata, a qual, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Adriana 
Moreira Cotta - Única Sócia e Presidente da Mesa; Ernani Cotta Junior 
- secretário .

4 cm -17 1336064 - 1

SErViÇo muNiCiPAL DE SANEAmENTo 
BáSiCo – SAAE/uNAÍ-mG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 FRACASSADO
O Saae/Unaí-MG, torna público que a licitação em epígrafe foi fra-
cassada. Cópia da ata e informações poderão ser obtidos através do 
telefone (38)3676-1521, site www.saaeunai.mg.gov.br ou e-mail: lici-
tacao@saaeunai.mg.gov.br . Unaí-MG, 16 de março de 2020 – Lidiane 
Stfany Monteiro Inácio – Chefe da Divisão de Compras, Licitações e 
Contratos .

2 cm -17 1335909 - 1

SErViÇo muNiCiPAL DE SANEAmENTo 
BáSiCo – SAAE/uNAÍ-mG

aVIso dE 1ª rETIFICaçÃo - PrEGÃo 
PrEsENCIal N° . 09/2020

O Saae/Unaí-MG, torna público a todos os interessados na licitação em 
epígrafe, que a mesma sofreu a 1ª Retificação. Em virtude da retifica-
ção, a data para credenciamento dos licitantes e abertura da sessão fica 
redesignada para o dia 02/04/2020 às 09:00 horas. A referida Retifica-
ção na íntegra poderá ser obtida através do site www.saaeunai.mg.gov.
br . Unaí-MG, 17 de março de 2020 – Lidiane Stfany Monteiro Inácio 
– Chefe da Divisão de Compras, Licitações e Contratos.

3 cm -17 1336046 - 1

SENTiNELA AÇÃo SoCiAL
CNPJ 21.509.450/0001-84 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 
Convocação: Ficam os senhores associados convocados a se reunirem 
na A.G.O., a realizar-se no dia 30 de Março de 2020, às 10:00 hs, em 
sua sede social, na Rua Aldemiro Fernandes Torres, 1500 - Jaqueline, 
em primeira convocação ou em segunda duas horas após, no mesmo 
dia e local, afim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1- Apro-
vação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/2019. 2 - Aprovação da proposta orçamentaria do ano de 2020. 3 
- Aprovação da Taxa de Manutenção. 4 – Outros Assuntos de Interesse 
da Associação José Geraldo Ribeiro - Presidente. Belo Horizonte, 18 
de Março de 2020.

3 cm -13 1334634 - 1

SHiVA PArTiCiPAÇÕES LTDA
CNPJ 28.273.049.0001-37 - NIRE 3121090273-1

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
rEalIZada EM 19 dE FEVErEIro dE 2020

1 Data, Horário e Local: Realizada no dia 19 de fevereiro de 2020, às 
10:00 horas, na sede da sociedade. 2 Presença: Totalidade do capital 
social da sociedade, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 1.072, §2º, do Código Civil. 3 Deliberação Tomada 
por Unanimidade: A totalidade dos sócios aprovou a redução do capital 
social, no valor de R$105.132,00 do capital social subscrito a integra-
lizar, por ser esse montante excessivo em relação ao objeto da socie-
dade, com base no permissivo legal art. 1.082, inciso II do Código 
Civil. Assim, o capital social da sociedade passará de R$935.913,00 
para R$830.781,00, dividido em 935.913 quotas com valor nominal de 
R$0,88, já integralizados. 4 Encerramento: Ata, a qual, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Cristina 
Moreira Cotta - Única Sócia e Presidente da Mesa; Ernani Cotta Junior 
- secretário .

4 cm -17 1336067 - 1

SAAE – SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE ELÓi mENDES, miNAS GErAiS.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 03/2020. Origem: Pregão nº 
2/2020. Objeto: Aquisição de Produtos Químicos: 10.000 kg de Orto-
polifosfato. Valor total: R$ 119.900,00. Detentora do registro: INDÚS-
TRIA QUÍMICA MASCIA LTDA. CNPJ: 87.822.110/0001-17. 
Vigência da ARP: 16/03/2020 a 16/03/2021. Naiara Ozelani Pereira – 
diretora do saaE .

2 cm -17 1335862 - 1

BETHEL PArTiCiPAÇÕES LTDA
CNPJ 28.289.583/0001-31 - NIRE 3121090480-7

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
rEalIZada EM 19 dE FEVErEIro dE 2020

1 Data, Horário e Local: Realizada no dia 19 de fevereiro de 2020, às 
09:30 horas, na sede da sociedade. 2 Presença: Totalidade do capital 
social da sociedade, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 1.072, §2º, do Código Civil. 3 Deliberação Tomada 
por Unanimidade: A totalidade dos sócios aprovou a redução do capital 
social, no valor de R$105.132,00 do capital social subscrito a integra-
lizar, por ser esse montante excessivo em relação ao objeto da socie-
dade, com base no permissivo legal art. 1.082, inciso II do Código 
Civil. Assim, o capital social da sociedade passará de R$996.913,00 
para R$891.781,00, dividido em 996.913 quotas com valor nominal de 
R$0,89, já integralizados. 4 Encerramento: Ata, a qual, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Carlos José 
Moreira Cotta - Único Sócio e Presidente da Mesa; Ernani Cotta Junior 
– Secretário.

4 cm -17 1336111 - 1

SAAE – SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE ELÓi mENDES, miNAS GErAiS.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 01/2020. Origem: Pregão 
nº 2/2020. Objeto: Aquisição de Produtos Químicos: 150.000 kg de 
Hidróxido de Cálcio em Suspensão. Valor total: R$ 72.000,00. Deten-
tora do registro: ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. CNPJ: 08.072.145/0001-00. Vigência da ARP: 13/03/2020 a 
13/03/2021. Naiara Ozelani Pereira – Diretora do SAAE.

2 cm -17 1335859 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003172021140220.


