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Balanços patrimoniais 

 em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(valores em reais) 
 

Ativo Nota  31/12/2020  31/12/2019 

 Circulante      

  Caixa e equivalentes de caixa 3  15.292  570 

  Títulos e valores mobiliários 3  639.946  2.415.318 

     655.238  2.415.888 

        

 Não circulante      

  Impostos a recuperar   62.212  51.180 

  Adiantamentos   700  700 

     62.912  51.880 

        

Total do ativo   718.150  2.467.768 

        

        

        

        

Passivo Nota  31/12/2020  31/12/2019 

 Circulante      

  Contas a pagar 4  105.116  79.532 

  Impostos e contribuições a recolher 5  2.719  1.457 

     107.835  80.989 

        
Patrimônio social      

  Superávit acumulado   610.315  2.386.779 

     610.315  2.386.779 

        

Total do passivo e do patrimônio social  718.150  2.467.768 

        
 
 
As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras. 
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Demonstrações do superávit / (déficit) 

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(valores em reais)  

 
 

       

  Nota  31/12/2020  31/12/2019 

       
Receitas assistenciais    2.959.600  2.500.000 

 Receitas de doações 6  2.959.600  2.500.000 

       
Gastos e despesas operacionais  7  (4.773.426)  (1.603.031) 

Programas sociais      

 Assessoria em programas sociais    (4.694.646)   (1.509.417) 

 Despesas de viagens    (60.353)   (93.614) 

 Outras despesas gerais e administrativas   (18.427)  - 

       
Resultado financeiro 8  37.362  63.738 

 Receitas financeiras   47.017  73.769  

 Despesas financeiras    (9.655)   (10.031) 

       

Superávit / (déficit) das atividades sociais  (1.776.464)  960.707 

       
 

 
As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras. 
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Demonstração dos resultados abrangente 

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(valores em reais)  

 
 

   31/12/2020  31/12/2019 

      
Superávit / (déficit) das atividades sociais  (1.776.464)  960.707 

     

   Outros resultados abrangentes  -  - 

      

Resultado abrangente  (1.776.464)  960.707 

      
 
 

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras. 
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Demonstração das mutações do patrimônio social 

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(valores em reais)  

 
 
 

  Patrimônio 
social 

 
Superávit / 

(Déficit) 
acumulado 

 Total 

   
 

   

Saldos em 31 de dezembro de 2018  1.426.072  -     1.426.072 
   

 
   

Superávit do exercício  -     960.707  960.707 
   

 
   

Transferência do superávit para patrimônio social  960.707  (960.707)  -    
   

 
   

Saldos em 31 de dezembro de 2019  2.386.779  -     2.386.779 
   

 
   

Déficit do exercício  -     (1.776.464)  (1.776.464) 
   

 
   

Transferência do déficit para patrimônio social  (1.776.464)  1.776.464  -    
   

 
   

Saldos em 31 de dezembro de 2020  610.315  -     610.315 

 
 

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras. 
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Demonstrações dos fluxos de caixa 

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(valores em reais) 
 
 

     
 

 31/12/2020  31/12/2019 
 

 
   

Fluxo de caixa das atividades sociais  
   

Superávit (déficit) do exercício  (1.776.464)  960.707 

Reconciliação do Superávit (déficit) obtido das atividades 
sociais: 

   

 
 

   

(Aumento) Diminuição de ativos:  
 

 
 

     
Impostos a recuperar  

 (11.032)   (15.432) 
 

 
   

(Aumento) Diminuição de passivos:  
 

 
 

     

Contas a pagar  25.582  8.487 

Impostos e contribuições a recolher   1.263   (15.319) 
 

 
   

Caixa gerado (consumido) nas atividades sociais  (1.760.651)  938.443 
 

 
   

 
 

   

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
   

 
 

   

Títulos e valores mobiliários  1.775.373  (940.836) 
 

 
   

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos  

1.775.373  (940.836) 

 
 

   

Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa 14.722  (2.393) 
 

 
   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  570  2.963 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  15.292  570 

 
 
As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras. 
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INSTITUTO NEOENERGIA 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

 (valores em reais) 

 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

O Instituto Neoenergia (“Instituto” ou “Associação”), associação civil de direito privado, sem 
fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), foi fundado em abril de 2014 pelas empresas Neoenergia S.A., Elektro Operação 
e Manutenção Ltda. e Elektro Renováveis do Brasil S.A.. 

O Instituto, com sede no Rio de Janeiro e atuação em territórios onde a Neoenergia, sua 
principal mantenedora, possui negócios de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia, desenvolve e implementa projetos sociais, culturais e 
ambientais com o apoio de organizações parceiras, utilizando recursos próprios e gerindo os 
incentivos fiscais e subcréditos sociais da companhia.  

A Associação promove programas e projetos de acordo com seus pilares de atuação, 
pautadas pelo Plano Diretor do Comitê de Fundações da Iberdrola, um guia para a atuação 
global de todas as fundações e institutos da Iberdrola e suas empresas controladas no 
mundo, que prioriza e que alinha ações de interesse comum, considerando o contexto, as 
normas e os objetivos de cada um dos países onde a companhia está presente. São elas: 
Formação e Pesquisa, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, Arte e Cultura, Ação Social e 
Colaboração Institucional, contribuindo para o desenvolvimento das diversas comunidades 
atendidas e do planeta.  

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1 Declaração de Conformidade 

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 foram elaboradas e apresentadas 
com observância das Normas Brasileiras de Contabilidade, as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis a Entidades sem finalidade de lucros, a NBCT 10.19 - Aspectos contábeis 
de entidades sem finalidade de lucros, a Interpretação Técnica Geral NBC-ITG 2002, a Lei 
11.638/07 e também das demais práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais são 
consistentes com aquelas adotadas na elaboração das demonstrações financeiras de 31 de 
dezembro de 2020. 

2.2 Moeda Funcional e de apresentação 

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do 
Instituto. Os centavos foram omitidos e os valores arrendados para o número inteiro mais 
próximo. 

2.3 Principais práticas contábeis 

O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações 
financeiras é o seguinte: 

a) Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários 

Compreendem os depósitos bancários à vista, aplicações financeiras e títulos e valores 
mobiliários. Essas aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários estão 
demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
possuem liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor. 
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b) Ativo circulante e passivo circulante 

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. 

c) Apuração de superávit 

A apuração do superávit é feita segundo o regime de competência, exceto quanto às 
receitas decorrentes de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente 
recebidas. 

d) Imposto de renda, contribuição social e encargos sociais (INSS): 

O Instituto é uma organização sem fins lucrativos, e, portanto, imune ao imposto de renda 
e à contribuição social sobre o lucro líquido, nos termos do Artigo 150 da Constituição 
Federal, bem como isenta da cobrança de encargos sociais patronais (INSS) e demais 
tributos federais e estaduais.  

3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

  31/12/2020  31/12/2019 

     
Caixa e equivalentes de caixa:     

Bancos conta movimento  15.292  570 
  15.292  570 

Títulos e valores mobiliários:     

Títulos de renda fixa – debêntures (i) 639.946  2.415.318 
  639.946  2.415.318 

     
Total  655.238  2.415.888 

     

(i) Títulos de renda fixa lastreados por debêntures emitidas por instituições financeiras de 
primeira linha, todos vinculados a taxas que são pós-fixadas, e indexadas à variação diária 
dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Essas aplicações apresentam alta 
liquidez e podem ser resgatadas a qualquer momento sem risco significativo de perda de 
valor.  

4. CONTAS A PAGAR 

O contas a pagar do Instituto Neoenergia é composto de obrigações referentes a termos de 
parceria e cooperação com organizações da sociedade civil e contratos de prestação de 
serviços. 

  31/12/2020  31/12/2019 

     

Administrativo  80.892  1.015 

GIFE  -  25.000 

Natal Solidário  24.224  53.517 

  105.116  79.532 
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5. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER  

  31/12/2020  31/12/2019 

     
PIS retido sobre serviços a recolher   133  47 

COFINS retido a recolher  614  218 

IRRF a recolher  825  101 

CSLL retido a recolher  204  73 

INSS retido a recolher  943  1.018 

  2.719  1.457 

     
6. RECEITAS DE DOAÇÕES 

As receitas reconhecidas são provenientes de doações recebidas dos patronos, cujos 
montantes estão apresentados a seguir: 

  31/12/2020  31/12/2019 

     
Doações Celpe  441.000  450.000 

Doações Coelba  735.000  550.000 

Doações Cosern  98.000  100.000 

Doações EFEB  539.000  355.000 

Doações Elektro Redes S.A.  269.500  300.000 

Doações Itapebi  147.000  45.000 

Doações NC Comercializadora   98.000  45.000 

Doações Neoenergia S.A.  597.800  610.000 

Doações Termope  34.300  45.000 

  2.959.600  2.500.000 

     
7. GASTOS COM PROGRAMAS SOCIAIS 

São gastos operacionais, administrativos e financeiros realizados nos programas sociais 
desenvolvidos pelo Instituto, com diferentes focos de atuação, conforme demonstrados 
abaixo: 

Gastos com programas sociais  31/12/2020  31/12/2019 

     
Formação e pesquisa (a)  794.100  401.096 

Biodiversidade e mudanças climáticas (b)  652.917  343.656 

Arte e cultura (c)  195.955  202.986 

Ação social (d)  2.622.271  453.517 

Colaboração institucional (e)  19.404  20.667 

Gastos administrativos (f)  488.779  181.109 

Total  4.773.426  1.603.031 
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a) Formação e pesquisa 

Apoio à formação e pesquisa em geral, por meio do desenvolvimento de programas de educação 
infantil, capacitação e formação de professores, orientados a superar as desigualdades e 
promover oportunidades. Contribuição direta com o ODS 4 - Educação de qualidade, mais 
especificamente com a meta 4.c, de, até 2030, substancialmente aumentar o contingente de 
professores qualificados, além do 17 - Parcerias e meios de implementação. 

Balcão de Ideias e Práticas Educativas: Desenvolvido em parceria com o Centro Integrado de 
Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) desde 2019, tem como 
propósito atuar na capacitação dos atores escolares (professores e gestores), estimulando a 
criação de novas práticas educativas, alinhadas às dez Competências Gerais da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e consolidando uma rede de difusão de ideias inovadoras, por meio 
da sistematização das práticas pedagógicas em uma plataforma online.  

Durante 2020, em meio à pandemia, o projeto ampliou seu território de atuação, de cinco para 
nove redes municipais de educação, e trouxe as capacitações presenciais para o ambiente 
digital. Foram disponibilizados três cursos de formação para professores do ensino infantil e 
fundamental e para gestores escolares das redes de educação de Caieiras (SP), Francisco 
Morato (SP), Itapebi (BA), Itaparica (BA), São Francisco do Conde (BA), São José do Sabugi 
(PB), Santa Luzia (PB), Junco do Seridó (PB) e Rio do Fogo (RN). 

Cerca de 489 professores e gestores educacionais foram impactados diretamente com as 
atividades, com 4.684 horas de formação, resultando em 97 práticas educacionais levantadas e 
cocriadas.  

Além das formações, o projeto utilizou sua plataforma online, criada com o objetivo de disseminar 
as práticas educativas cocriadas durante as formações, para fortalecer a educação frente aos 
impactos da pandemia. Em junho de 2020, foi lançada a página especial “Educação e Covid-19”, 
voltada a todos os atores educacionais do Brasil, com o propósito de realizar uma curadoria de 
conteúdo, eventos e boas práticas, além de um espaço para que os profissionais da área de 
educação divulguem suas iniciativas relacionadas ao contexto pandêmico.  

b) Biodiversidade e mudanças climáticas 

Apoio à proteção do meio ambiente e à melhora da biodiversidade para contribuir ativamente na 
luta contra as mudanças climáticas. São desenvolvidos projetos de proteção da fauna terrestre, 
orientados à conservação dos animais terrestres para evitar a extinção de certas espécies, e 
contribuir tanto para a melhora da biodiversidade como à luta contra as mudanças climáticas. 
Também são apoiados projetos de conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Contribuição direta com os ODS 13 
- Ação contra a mudança global do clima, 14 - Vida na água, 15 - Vida terrestre e 17 - Parcerias 
e meios de implementação. 

Flyways: Desde 2015, o Instituto desenvolve o projeto Flyways, em parceria com a SAVE Brasil, 
que busca assegurar a conservação das aves e seus habitats, contribuindo para a preservação 
das espécies em nível hemisférico. Para tanto, conduz ações voltadas ao monitoramento do 
tamanho populacional de espécies, inclusive cinco ameaçadas de extinção. O trabalho, com 
grande atuação na Bacia Potiguar, também busca engajar a comunidade local, para ajudar na 
preservação das aves e seus habitats. Em 2020, o projeto realizou 20 censos, que observaram 
cerca de 14 mil aves, totalizando 45 espécies, sendo 20 delas limícolas; além de submeter um 
artigo científico para publicação na revista científica The Wilson Journal Ornithology. A SAVE 
Brasil é membro da BirdLife International, uma aliança de organizações de conservação presente 
em 110 países.  

http://www.iberdrolabrasil.com/Quem-somos/Instituto-Iberdrola-Brasil/Areas-de-Atividade/Formacao-e-Pesquisa-40
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Coralizar: Em busca de soluções para o impacto das mudanças climáticas, o Instituto 
Neoenergia e o WWF-Brasil iniciaram em 2019 o Projeto Coralizar, uma iniciativa que tem como 
objetivo tornar a restauração, manutenção e a adaptação dos recifes de corais uma agenda 
prioritária no Brasil, além de engajar diversos atores sociais em prol da preservação dos 
oceanos.  

O Brasil é um dos países com reservas biológicas mais ricas do planeta e o Coralizar atua nas 
áreas da APA Costa de Corais e do Atol das Rocas, na costa de Pernambuco, que se destacam 
por sua importância ecológica no abrigo, alimentação e reprodução de diversas espécies 
animais, o que reforça a alta relevância do projeto para a ciência e a manutenção da qualidade 
dos ecossistemas locais.  

O projeto se divide em dois eixos estratégicos principais que são: o primeiro é o desenvolvimento 
de uma metodologia de restauração de corais, focado em duas espécies nativas construtoras, 
a Mussismilia harttii e a Millepora alcicornis, fundamentais para a qualidade do ecossistema 
marinho e por isso escolhidas pelos cientistas. O outro eixo é o incentivo à pesquisa em 
recifes mesofóticos (águas profundas, de até 150m de profundidade). Tudo isso, aliado à 
disseminação de conhecimento para a sociedade científica e civil e ao fomento de novos modelos 
de negócios quepautam a sustentabilidade dos nossos oceanos, fazem do Coralizar um projeto 
inovador.    

Ajuda Emergencial ao Pantanal: O Instituto Neoenergia mobilizou uma doação para o combate 
às queimadas do Pantanal, bioma brasileiro que, de janeiro a outubro de 2020, teve mais de 27% 
de área degradada. As doações foram destinadas às organizações não- governamentais Instituto 
Arara Azul e SOS Pantanal, que atuam na região, promovendo conservação da biodiversidade 
e dos recursos naturais. 

c) Arte e cultura 

Apoio à proteção e salvaguarda do patrimônio artístico e cultural, pelo Programa de Iluminação 
Cultural, pelo qual realiza intervenções de iluminação do patrimônio histórico e artístico de 
relevância, que fomentem o desenvolvimento local e o turismo sustentável. Desde 2019, o 
Instituto Neoenergia atua também, na valorização, reconhecimento, fortalecimento e divulgação 
de diferentes iniciativas culturais por meio do Programa de editais Transformando Energia em 
Cultura e do projeto Caravana Energia Que Transforma. Contribuição direta com os ODS 01 - 
Erradicação da pobreza, 04 - Educação de qualidade, 08 - Trabalho decente e crescimento 
econômico, 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 12 - Consumo e produção responsáveis 
e 17 - Parcerias e meios de implementação. 

iluminação do Memorial Câmara Cascudo: O Instituto Neoenergia, por meio de seu programa 
de Iluminações, entregou a iluminação cênica da fachada do Memorial Câmara Cascudo, 
localizado em Natal (RN), fomentando o desenvolvimento local e o turismo sustentável.  

Construído em 1857 para receber a Tesouraria da Fazenda Real durante o Império, o prédio tem 
estilo neoclássico e já sediou, entre 1952 e 1977, a Delegacia Fiscal e o Quartel General do 
Exército. Em 1987, passou a abrigar o Memorial Câmara Cascudo, com o objetivo de preservar 
e divulgar a obra do potiguar Luís da Câmara Cascudo, maior folclorista brasileiro.  

d) Ação social 

Apoio a projetos que impulsionam o desenvolvimento humano e a inclusão social de pessoas e 
grupos vulneráveis, a partir de suas demandas e necessidades, entendendo que as articulações 
são fundamentais no alcance de soluções sociais que resultem em melhoria na qualidade de 
vida dessas comunidades. O Instituto Neoenergia também acredita que o fortalecimento do 

http://www.institutoneoenergia.org.br/pt/Paginas/default.aspx
http://www.institutoneoenergia.org.br/pt/Paginas/default.aspx
https://www.wwf.org.br/
http://www.elektroholding.com.br/Quem-somos/Instituto-Iberdrola-Brasil/Areas-de-Atividade/Arte-e-Cultura-43
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terceiro setor é essencial para potencializar a atuação das organizações da sociedade civil e 
negócios sociais em suas causas, ampliando seu poder de transformação social. Contribuição 
direta com o ODS 1 - Erradicação da pobreza, 2 - Fome zero e agricultura sustentável, 3 - Saúde 
e bem-estar, 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, 10 - Redução das desigualdades, 
16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes e 17 - Parcerias e meios de implementação. 

DroPS: Desenvolvido em parceria com o Porto Social, tem como objetivo apresentar o 
ecossistema social para ideias e projetos de impacto e levar capacitação em áreas relevantes 
para maturação dos mesmos. Os projetos aprovados para participar do DroPS atendem a todos 
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que significa que o projeto potencializou o 
impacto causado em todas as áreas de desenvolvimento social e ambiental listadas pela ONU.  

Por conta da pandemia, as capacitações aconteceram de forma online para 50 empreendedores 
sociais, líderes de 35 iniciativas, totalizando 70 horas de conteúdos e mentorias. 

Programa de aceleração social impactô: Desenvolvido em parceria com o Instituto Ekloos, o 
objetivo do programa é potencializar iniciativas, projetos e negócios, para que possam se 
desenvolver, aperfeiçoar seus processos de gestão e maximizar o seu impacto social, por meio 
de mentorias e cursos. O público-alvo são Organizações da Sociedade Civil e Negócios de 
Impacto, selecionados por meio de edital pelo Instituto Neoenergia em conjunto com o Instituto 
Ekloos, 

Em 2020, devido à pandemia, foi realizada uma edição especial para os estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo, envolvendo 58 gestores das 16 organizações selecionadas, entre 
organizações sociais e negócios de impacto social.  

Além de receberem um recurso emergencial de R$ 20 mil do edital de seleção, as lideranças dos 
projetos participaram de mentorias on-line nas áreas de gestão estratégica, como gestão 
financeira, comunicação, construção de indicadores de mensuração, ministradas pelos 
especialistas do Instituto Ekloos e apoio de colaboradores voluntários da Neoenergia. 
Ao final do Programa, as organizações foram avaliadas por uma banca de investimentos, 
formada por líderes da Neoenergia e do Instituto Neoenergia, para receberem um incentivo 
adicional de até R$ 45 mil reais para as organizações do Rio, e R$ 45 mil reais para as 
organizações de São Paulo.  

Pessoas e negócios saudáveis: Em parceria com o CIEDS, promovemos a distribuição de mais 
de 70 mil quentinhas às populações vulneráveis de comunidades no Rio de Janeiro e São Paulo, 
em parceria com empreendedores locais destas regiões, com objetivo de garantir a segurança 
alimentar de pessoas em alta vulnerabilidade social e gerar renda aos empreendedores das 
comunidades da Maré, Santa Luzia e Coqueiro, no Rio de Janeiro, e Caieiras, Franco da Rocha 
e Francisco Morato, em São Paulo, durante a pandemia da COVID-19. Cerca de 2.615 pessoas 
foram beneficiadas. 

Natal solidário: Doação de 1.098 cestas básicas, que totalizaram mais de 13,5 toneladas de 
alimentos, para comunidades de Santa Luzia (PB) e região, próximas aos Parques de Canoas, 
Lagoa 1 e Lagoa 2, e comunidade em Rio do Fogo (RN), no Assentamento Zumbi, vizinho aos 
Parques eólicos Rio do Fogo e Arizona 1. Cerca de 4.400 pessoas foram beneficiadas. 

Doação fundo transforma Brasil: Para minimizar os impactos da pandemia, foi realizada uma 
doação ao Fundo Transforma Brasil para assistência a famílias da Bahia, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, por meio da distribuição de cestas básicas.  

  

http://www.institutoneoenergia.org.br/pt/como-atuamos/acao-social/Documents/documentos/resultado-impacto-organizacoes-selecionadas-2020.pdf
https://www.neoenergia.com/pt-br/Paginas/default.aspx
https://fundo.transformabrasil.com.br/
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e) Colaboração institucional 

Colaboração com entidades sociais e públicas de interesse institucional para o Instituto 
Neoenergia. Contribuição direta com o ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação. 

GIFE: O Instituto Neoenergia é associado ao GIFE, associação dos investidores sociais do Brasil, 
sejam eles institutos, fundações ou empresas. O GIFE tem por objetivo a promoção do 
investimento social privado, por meio da qualificação técnica, da atuação em rede, do 
fortalecimento político institucional e do apoio à atuação estratégica de institutos e fundações de 
origem empresarial e de outras instituições privadas que o realizam de forma voluntária e 
sistemática, voltada para o interesse público, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

f) Gastos administrativos 

Referem-se principalmente às despesas necessárias para a manutenção e divulgação dos 
projetos desenvolvidos pelo Instituto. 

8. RESULTADO FINANCEIRO 

  31/12/2020  31/12/2019 

     
Receita financeira:     

Rendimento de aplicação financeira  47.017  73.769 
  47.017  73.769 

Despesas financeira     

Despesas bancárias  (8.363)  (93) 
Multas  (1.011)  (9.882) 
Variações cambiais  (281)  (56) 

  (9.655)  (10.031) 
     

Resultado financeiro  37.362  63.738 
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