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BELO HORIZONTE

ODEBRECHT AMBIENTAL - JECEABA S.A. - CNPJ: 09.425.611/0001-56
no quarto trimestre de 2014, foram editadas instruções normativas pela
14 Lucro básico por ação - O lucro básico por ação é calculado mediante
Receita Federal do Brasil (RFB) com o objetivo de regulamentar as
a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade
disposições da Lei nº 12.973/14, dentre as quais destacam-se a IN RFB nº
média ponderada de ações emitidas durante o exercício. Adicionalmente a
1.515/14, que dispõe especialmente sobre os efeitos da revogação do RTT.
Companhia não mantêm ações em tesouraria.
No que concerne ao exercício da opção pela aplicação dos efeitos da Lei nº
2014
2013
12.973/14 para o ano-calendário de 2014, em novembro de 2014, por
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia .....
34.845
47.321
ocasião do envio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Quantidade média ponderada de ações ordinárias
(DCTF) relativa ao mês de agosto de 2014, a Companhia não optou pela
140.610
emitidas (milhares) ............................................. 140.610
adoção antecipada dos efeitos da referida Lei. De acordo com a IN RFB nº
Lucro básico por ação .......................................
0,25
0,34
1.499/14, a opção pela antecipação ou não dos efeitos da Lei nº 12.973/14
A companhia não possui ações ordinárias em circulação que possam causar
para o ano-calendário de 2014, poderá ainda ser confirmada ou alterada na
diluição ou dívida conversível em ações ordinárias.Assim, o lucro básico e o
DCTF correspondente ao mês de dezembro de 2014, cujo prazo previsto
diluído por ação são iguais.
para entrega encerrou em 24 de fevereiro de 2015.
15 Resultado do exercício - (a) Receitas líquidas - A reconciliação das
receitas auferidas são conforme segue:
Nota
12 Partes relacionadas
Passivo não
Custos dos
Gerais e
Resultado
explicativa
2014
2013
circulante
serviços prestados
administrativas
financeiro
Operações continuadas
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Receita de serviços ...........................
132.315
123.977
ODBAmbiental .....................
5.321
13.236
(1.321)
(3.631)
(10.354)
(4.612)
Receita de construção .......................
2.7 (b)
1.060
540
.
3.648
.
.
.
.
(1.641)
(2.864)
Odebrecht S.A (“ODB”) .......
Receita de ativo financeiro ................
2.7 (c)
50.289
41.860
5.321
16.884
(1.321)
(3.631)
(10.354)
(4.612)
(1.641)
(2.864)
(27.320) (14.083)
Impostos e contribuições sobre serviços
Refere-se a transações durante o curso normal de suas operações e atividades, e considera que todas as condições estipuladas nos contratos pactuados
156.344
152.294
atendem aos interesses da Companhia. O saldo das despesas administrativas e financeiras representa substancialmente o rateio de despesas e garantia
(b) Custos e despesa por natureza
corporativa correspondente a 1% a.a. do saldo da dívida de empréstimos e financiamentos.
Nota
explicativa
2014
2013
13 - Patrimônio líquido - (a) Capital social
Capital
Quantidade
Classificadas por natureza
% de
social
de ações
Custo de construção .........................
2.7 (b)
(852)
(440)
Participação
2014
2013
2014
2013
Pessoal
OBD Utilities .............................................................................................
84,50
118.815
118.815 118.815.450 118.815.450
Remunerações ..................................
(15.309)
(13.105)
15,50
21.795
21.795 21.794.550
21.794.550
Copasa .....................................................................................................
Encargos sociais e trabalhistas ...........
(4.746)
(4.131)
140.610
140.610 140.610.000 140.610.000
Programa de alimentação ..................
(1.353)
(1.439)
do exercício de 2013. Em 8 de dezembro de 2014, a Companhia distribuiu
(b) Reserva legal - A reserva legal é constituída anualmente como
Programa
de
saúde
...........................
(1.378)
(1.017)
aos acionistas o montante de R$ 16.604, originados de reserva de lucros
destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a
(3.181)
(2.421)
Outros benefícios ..............................
existentes em dezembro de 2013. (e) Juros sobre o capital próprio - Em
20% do capital social, ou até que o saldo dessa reserva, acrescido do
(26.818) (22.554)
conformidade com a Lei n° 9.249/95, a administração da Companhia
montante de reserva de capital, exceda 30% do capital social. A reserva
Materiais .........................................
(9.101)
(5.281)
aprovou, em 2014, a distribuição a seus acionistas de juros sobre o capital
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá
Serviços
próprio, calculados com base na variação da Taxa de Juros em Longo Prazo
ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital. (c) Retenção
Aluguéis e condomínios pessoa jurídica,
– TJLP. Em atendimento à legislação fiscal, o montante dos juros sobre o
de lucros - A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo
comunicação e energia elétrica .........
(2.449)
(1.579)
capital próprio foi contabilizado como despesa financeira. No entanto, para
remanescente de lucros acumulados, após a totalidade dos acionistas da
Serviços pessoa jurídica ..................
(19.836) (15.978)
efeito dessas demonstrações financeiras, os juros sobre o capital próprio
Companhia confirmarem formalmente a intenção em não aprovar a
Manutenções ..................................
(117)
(1.318)
são apresentados como distribuição do lucro líquido do exercício, portanto,
distribuição de dividendos mínimos obrigatórios referente ao exercício findo
Auditorias, consultorias e assessorias
(301)
(242)
reclassificados para o patrimônio líquido, pelo valor bruto. No decorrer do
em 31 de dezembro de 2014, sendo destinado todo o saldo para retenção
(2.454)
(1.392)
Outros ............................................
exercício de 2014, foram distribuídos aos seus acionistas juros sobre capital
de lucros, conforme faculta o artigo 202, parágrafo 3° da Lei 6.404/76.
(25.157) (20.509)
próprio no montante de R$ 2.200 (2013 – R$ 8.603) sendo retido na fonte
(d) Dividendos - Em 16 de junho de 2014, a Companhia distribuiu aos
Partes relacionadas .........................
12 (11.675)
(8.243)
o imposto de renda no montante de R$ 330 (2013 - R$ 1.290).
acionistas o montante de R$ 16.078, referente a dividendos ao resultado
(c) Lei nº 12.973 de 13 maio de 2014 - A Lei nº 12.973 de 13 de maio
de 2014, objeto de conversão da Medida Provisória nº 627 de 11 de
novembro de 2013, revogou o Regime Tributário de Transição (RTT) e
trouxe outras providências, dentre as quais se destacam: (i) alterações na
legislação tributária federal relativa ao IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e à
COFINS com o objetivo de alinhar a contabilidade fiscal à societária; (ii)
disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; (iii) disposição
acerca do tratamento fiscal dos dividendos calculados com base nos
resultados apurados no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2013;
e (iv) contratos não tipificados como arrendamento mercantil que contenham
elementos contabilizados como arrendamento mercantil.As disposições
previstas nessa legislação têm vigência a partir de 2015, salvo na hipótese
de opção pela sua adoção antecipada a partir de 2014. Posteriormente,

Relatório dos auditores independentes sobre
as demonstrações financeiras
AosAdministradores eAcionistas
Odebrecht Ambiental - Jeceaba S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras da Odebrecht Ambiental Jeceaba S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e
as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
financeiras - Aadministração da Companhia é responsável pela elaboração

e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes - Nossa responsabilidade
é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a
execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
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respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui
também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como
a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG
O P r e g o e i r o d o M u n i c í p i o d e P a r á d e M i n a s - M G, v e m
através deste, comunicar aos interessados a proposição do
1 . º A d e n d o a o P re g ã o n . ° 0 2 9 / 2 0 1 5 – P R C 1 9 2 / 1 5 . A d a t a
para aquisição do edital passa a ser até dia 12/05/15 às
08:30 h e a abertura será dia 12/05/15 às 09:00 h.O Adendo
se encontra disponível na íntegra no sítio http://
p a r a d e m i n a s . m g . g o v. b r / . P a r á d e M i n a s , 1 7 d e a b r i l d e
2 0 1 5 . A n d e r s o n J o s é G u i m a r ã e s Vi a n a . P r e g o e i r o O f i c i a l .

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
3º AVISO DE LICITAÇÃO - Processo Licitatório n.º 055/2015, Modalidade: Tomada de
Preço n.º 003/2015. Objeto: contratação por meio de licitação pública de empresa
de consultoria, projetos de engenharia e arquitetura, para elaboração de estudos
técnicos, projeto básico, projetos executivos e complementares, para implantação
do Terminal Receptivo do Município de Diamantina. Fonte de Recursos: Convênio nº
087/2014/SEGOV/PAEM, firmado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado deGoverno, e o Municípiode Diamantina. A Prefeitura Municipal
de Diamantina comunica que, por não comparecer interessados á sessão publica de
lances e habilitação realizada no dia 17/04/2015, fica remarcada a data de recebimento
dos envelopes de proposta e documentação para o dia 05/05/2015 ás 09:00 horas.
Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico
www.diamantina.mg.gov.br. Diamantina, 17 de abril de 2015. Carlos Augusto Meira Pregoeiro Municipal.

Gran Park Bom Despacho Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ: 14.673.697/0001-76
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2014
constantemente desviada para eventos de importância nacional.
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração
da Gran Park Bom Despacho Empreendimentos Imobiliários
Como é de conhecimento dos senhores, a Companhia possui um
S.A. apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as
empreendimento em comercialização na cidade de Bom Despacho/
Demonstrações Financeiras Consolidadas preparadas de acordo com
MG, a saber, Gran Park Bom Despacho. A Companhia, através da
o International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo
sua administração, atuou pro-ativamente na realização do seu objeto
International Accounting Standards Board (IASB) e também com
social, mantendo uma política de vendas competitiva, sem abdicar
base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76. A Companhia adotou
da lucratividade e da “qualidade” da venda em si. O exposto no
todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo
parágrafo acima fica evidente através da análise dos resultados obtidos
IASB e que são efetivas para as demonstrações financeiras de 31 de
no empreendimento supracitado, cujo ritmo de venda é considerado
dezembro de 2014. As Demonstrações Financeiras da Companhia
satisfatório. O ano de 2015 promete ser desafiador, especialmente
de 31 de dezembro de 2014, foram elaboradas com base nas práticas
em função da situação de crise política e econômica vivida no Brasil.
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis
Entretanto, os sólidos resultados apresentados pela Companhia e as
emanadas da legislação societária (Lei n° 6.404/76). Relatório da
precauções tomadas pela administração fazem com que a Companhia
Administração - Como é de conhecimento nacional, o ano de 2014 foi
esteja preparada para eventuais turbulências que possam surgir. Por fim,
deveras desafiador. A magnitude dos desafios inerentes ao desempenho
estamos certos de que todas as medidas adotadas pela Companhia visam
da atividade econômica em solo nacional aliados aos dois grandes
o desenvolvimento de empreendimentos sólidos, economicamente,
eventos realizados em solo brasileiro (Copa do Mundo de futebol
socialmente e ambientalmente sustentáveis, capazes de gerar resultados
e eleição para Presidência da República, Governadores, Senadores,
financeiros consistentes no futuro, aumentando assim a geração de
Deputados Federais e Estaduais) aumentaram os desafios enfrentados
valor aos seus acionistas.
pela Companhia junto ao público alvo, uma vez que a atenção deste foi
Belo Horizonte, 10 de abril de 2015.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de
de 2014 e 31 de dezembro de 2013
dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
2014
2013
Ativo
2014
2013
Receita bruta de vendas
11.680
5.447
Circulante
Ajuste
a
valor
presente
(2.453)
Caixa e equivalentes de caixa
209
425
Devoluções de vendas
(851)
(321)
Contas a receber de clientes - CP
1.186
3.157
Impostos
incidentes
sobre
vendas
(547)
(66)
Estoques
3.792
2.200
Receita líquida
7.830
5.060
Dividendos antecipados
3.475
4
Custos dos imóveis vendidos
(4.067)
(1.296)
Adiantamentos
26
5
Comissões s/vendas
(224)
(93)
36
155
Outros - Ativo
Lucro bruto
3.538
3.671
Total do circulante
8.723
5.946
Receitas (despesas) operacionais
Não circulante
Administrativas
(164)
(6)
Contas a receber de clientes - LP
5.565
37
Comerciais
(460)
(511)
Empréstimos com partes relacionadas - Ativo
54
Outras
despesas
operacionais
(22)
(15)
Imobilizado
1
1
Resultado operacional antes dos efeitos
Total do não circulante
5.566
92
financeiros
2.892
3.139
Total do ativo
14.288
6.038
Receita financeira
(383)
481
Despesa financeira
(8)
(925)
Passivo
2014
2013
Resultado antes do imposto de renda e
Circulante
contribuição social
2.502
2.694
Fornecedores
429
234
Imposto de renda e contribuição social
(380)
(77)
Obrigações tributárias
68
68
Lucro
do
exercício
2.122
2.618
Obrigações trabalhistas
1
Dividendos a pagar
54
483
Adiantamento de clientes
636
772
Cesar Luiz Leão de Azevedo
74
199
Outros - Passivo
Diretor Presidente
Total do circulante
1.261
1.757
Não circulante
Graciela
Barcelos Pereira
Tributos diferidos
663
(7)
Diretora Administrativa/ Financeira
Outras contas a pagar
11
Total do não circulante
663
4
Túlio Melo Gontijo
Patrimônio líquido
Diretor Comercial
Capital social
10
10
Reserva de lucros
2
(2.616)
Adiantamento para futuro aumento de capital
10.231
4.265
Contador:
Lucros acumulados
2.122
2.618
Marinalva Maforte de Oliveira
Total do patrimônio líquido
12.364
4.277
CRC 097171/0-3.
Total do passivo
14.288
6.038

(+) Crédito Pis/Cofins dos custos operacionais
Viagens ...........................................
Outras ............................................
Classificadas por função:
Custo dos serviços prestados e vendas
Gerais e administrativas ...................

944
(116)
(7.478)
(79.401)

2.106
(144)
(2.582)
(57.207)

(58.256)
(21.145)
(79.401)

(43.356)
(13.851)
(57.207)

(c) Resultado financeiro
Nota
explicativa
Receitas financeiras
Juros com rendimentos de aplicações
financeiras .......................................
Variações monetárias .......................
Outros ............................................
Despesas financeiras
Comissões bancárias .......................
Despesas com juros ........................
Garantias e avais com partes relacionadas
Outros ............................................

2014

2013

5.626
166
83
5.875

6.292
267
23
6.582

(479)
(423)
(25.981) (31.042)
(1.641)
(2.864)
(1.466)
(71)
(29.567) (34.400)
Resultado financeiro, líquido ............
(23.692) (27.818)
16 Seguros - A identificação, mitigação, gerenciamento de riscos e
contratação de seguros são tratados na Companhia obedecendo a
parâmetros estabelecidos em política especifica da Organização
Odebrecht e contando com o apoio da OCS – Odebrecht Administradora
e Corretora de Seguros Ltda., seus consultores, corretores e seguradoras
parceiras nacionais e internacionais de primeira linha, para assegurar a
contratação, o preço certo, das coberturas adequadas a cada contrato
ou empreendimento, em montantes suficientes para fazer face à indenização
de eventuais sinistros. Em 31 de dezembro de 2014, o montante de
cobertura de seguros da Companhia é considerado suficiente pela
administração, para fazer face à eventuais sinistros. Em 31 de dezembro
de 2014, a Companhia possuía seguros contratados, substancialmente
para a cobertura de garantias dos contratos assinados referente à prestação
de serviços aos clientes, além de cobertura de veículos, resumido como
segue:
Importâncias
seguradas
Responsabilidade civil ......................................................... 160.000
Riscos operacionais ............................................................. 117.810
Veículos ..............................................................................
1.000
12

apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa opinião, as
demonstraçõesfinanceirasanteriormentereferidasapresentamadequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Odebrecht Ambiental - Jeceaba S.A. em 31 de dezembro de 2014, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Salvador, 10 de abril de 2015
(a) Price waterhouse Coopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5"F” MG
(a) Felipe Edmond Ayoub
Contador CRC 1SP187402/O-4 “S” MG
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O MUNICÍPIO DE RIO PRETO-MG, comunica a quem possa interessar
a publicação do Edital de Licitação Pública n.º 016/2015, na modalidade
“PREGÃO PRESENCIAL”- cujo objeto é a “Contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da frota oficial do município de Rio Preto ou em
outros que venha adquirir, sem o fornecimento de peças”, sendo a abertura no dia 05/05/2015 às 13:00h. Maiores informações pelo e-mail:
licitacaoriopreto@yahoo.com.br ou pelo telefone: (32) 3283-3862.
Rio Preto, 22 de Abril de 2015 - Mariane Silva do Nascimento Pereira
- Pregoeira.

COMUNICADO
RESULTADO DE ELEIÇÃO
Conforme previsto no artigo 86 do Estatuto, a Junta Eleitoral do
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – SINDIELETRO-MG, comunica que nas
eleições para a Diretoria desse Sindicato - gestão 2015/2018, realizadas nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2015, foi eleita a única Chapa
inscrita para o pleito com o seguinte resultado: Chapa 1 – Energia na
Luta - 2.878 votos; Brancos - 71 votos e Nulos - 43 votos - Num total
de 2.992 votos.
Belo Horizonte, 17 de abril de 2015.
Marcelo Correia de Moura Baptista
Coordenador da Junta Eleitoral

GRAN ROYALLE LAGOA SANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ: 09.625.051/0001-83
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2014
aumentaram os desafios enfrentados pela Companhia junto ao público
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Gran
alvo, uma vez que a atenção deste foi constantemente desviada para
Royalle Lagoa Santa Empreendimentos Imobiliários S.A. apresenta-lhes,
a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
eventos de importância nacional.Como é de conhecimento dos senhores, a
Companhia possui dois empreendimentos em comercialização na cidade
Consolidadas preparadas de acordo com o International Financial
de Lagoa Santa/MG, a saber, Gran Royalle Lagoa Santa, empreendimento
Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e também com base nas disposições contidas
de alto padrão de qualidade, destinado às classes A e B. A Companhia,
na Lei nº 6.404/76. A Companhia adotou todas as normas, revisões
através da sua administração, atuou pro-ativamente na realização do
seu objeto social.O exposto no parágrafo acima fica evidente através da
de normas e interpretações emitidas pelo IASB e que são efetivas
para as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014. As
análise dos resultados obtidos em cada no empreendimento supracitado,
cujo ritmo de venda é considerado satisfatório. O ano de 2015 promete
Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2014,
ser desafiador, especialmente em função da situação de crise política e
foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil,
econômica vivida no Brasil. Entretanto, os sólidos resultados apresentados
observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei
pela Companhia e as precauções tomadas pela administração fazem
n° 6.404/76).
com que a Companhia esteja preparada para eventuais turbulências que
Relatório da Administração
possam surgir. Por fim, estamos certos de que todas as medidas adotadas
Como é de conhecimento nacional, o ano de 2014 foi deveras desafiador.
pela Companhia visam o desenvolvimento de empreendimentos sólidos,
A magnitude dos desafios inerentes ao desempenho da atividade
economicamente, socialmente e ambientalmente sustentáveis, capazes de
econômica em solo nacional aliados aos dois grandes eventos realizados
gerar resultados financeiros consistentes no futuro, aumentando assim a
em solo brasileiro (Copa do Mundo de futebol e eleição para Presidência
geração de valor aos seus acionistas. Belo Horizonte, 10 de abril de 2015.
da República, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
Ativo
2014
2013
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
725
844
Contas a receber de clientes - CP
9.303
6.778
Estoques
9.555
7.776
Adiantamentos
10
15
Outros - Ativo
273
283
Total do circulante
19.866
15.695
Não circulante
Contas a receber de clientes - LP
14.143
6.992
Imobilizado
8
8
Total do não circulante
14.150
7.001
Total do ativo
34.016
22.696
Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
2014
2013
Receita bruta de vendas
21.530 19.124
Ajuste a valor presente
(2.195)
Devoluções de vendas
(5.249) (1.327)
Impostos incidentes sobre vendas
(619)
(592)
Receita líquida
13.467 17.204
Custos dos imóveis vendidos
(4.831) (3.074)
Comissões s/vendas
(407)
(568)
Lucro bruto
8.230 13.563
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas
(274)
(94)
Comerciais
(635)
(957)
Outras despesas operacionais
(97)
(14)
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros
7.223 12.498
Depreciação e amortização
(1)
(1)
Lucro antes do resultado financeiro
7.222 12.497
Receita financeira
4.276
1.389
Despesa financeira
(17)
(241)
Resultadoantesdoimpostoderendaecontribuiçãosocial
11.481 13.646
Imposto de renda e contribuição social
(542)
(540)
Lucro do exercício
10.940 13.105

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Dividendos a pagar
Adiantamento de clientes
Outros - Passivo
Total do circulante
Não circulante
Tributos diferidos
Outras contas a pagar
Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Adiantamento para futuro aumento de capital
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido

Total do passivo

2014

2013

705
185
15
10.850
3.605
361
15.721

343
152
5
6.765
2.575
170
10.010

1.243
1.243

676
98
775

10
(10.938)
17.039
10.940
17.051

10
(13.103)
11.899
13.105
11.911

34.016

22.696
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