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SÍNTESE

No período de janeiro a.março de 2019, o resultado obtido foi um
prejuízo contábil próximo dos R$ 10 milhões(no mesmo per/ódo de

20í8.Óo/ de PS 22 m//h.ões ), conforme demonstrativo a seguir.
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RELATÓNO SOBRE A RE\qSÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTR US

Adminisüadores e Acianistas da

CETESB - COMPANllIA :i-MBIENT.AL DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo- SP

Aóá

Inti'odução
'.' :l-:i'.".

Revisamos as informações contãbeis inteimediádas da CETtsn - Companhia Ambiental
do Estado de São Püulo. çonüdas no Fom)ulâio de Informações TriJnestüís -- ITR referente
ao trimesüe. ando em 3,1 de março de 2019, que compreendem o balanço pattimonia! em 31
de março dé 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do pahimõnia
líquido e das fluxos de caixa para o período findo nacjuela datam sendo pa!'te integrante as
:notas explicativas.

A administração é nsponsável pela elaboração das informações contãbeis htemtediárias de
acordo com Q disposta na NBC 7'C ?/ íR4) do Conselho Federal de CantabiUdade, assim
como pela apresentação dessa iníiormações, de üomla condizente com as nomlas expedidas
pela Comissão de.Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração dm Informações Trimestrais -- '
ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas ilúarmüções
contábeis intemiediâias com base em nossa revisão.

Alcance da nvisão
..':'';:'

'.«':: 'B

Conduilnos nossa revisão de acordo com as nomlas brasileiras e internacionais de revisão de
in$om)ações intermediárias(NBC TR 2410 -- Revisão de Infomlações Intermediárias
Executadas pelo .Auditor da Entidade e ISRE 24 1.0 - Ra'/a+- Q/'/arar/»z flnunc/a/ informa//on
Pbn:#a/'med bD, rAe /naQpenden/ ,4u(#/or of /óe Eh/fO,', respectivamente). Uma revisão de
informações intermediâ'ias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas
rêspansáveis pelos usuntos financeiros e contábcis e na aplicação de procedimentos
analíticos e de ousas procedimentos de revisão. O alémce de uma revisão é
significativamente menor do que Q de fina auditoria conduzida de acordo com as nomias de
auditoria e, consequentemente, não nas permitiu obter geguança de que tomamos
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identiHcados em uma
auditoria.,Portanto. não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre m infonnaçõu intermediárias

Com base em nosm Kvisão, não temos. conhecimento de nenhum Halo que nos leve a acredita
que as iiúomlações çontábeis intennediáias inçluidas nas iiúomlações üimestmis acima
referiam não foram elaborada, em todos os aspwtos relevmtes, de acorda com a .àfB(' 7G 2/
rX4y, aplicável à elaboração de Infom)anões Trimestmis -- ITR, e apresentadas de forma
condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliáfiüs.
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CETE$B : COMPANHIA AMÉIÉNtAL ÓO É$1'ÁÓÓ DE $ÃÓ PAIILÓ
CNPJ NO 43:776.491/0001 +70

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 2018
(eh Milhàre$:dê réaiê)
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTA00 DE SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÕESDERESULTADOS
em 31 de março de 2019 e 2018

(em milhares de reais)

':':s..-

.':bl.':

:2018

41:.'871

:55:810
1:693

99:374

(80.938)

IÕ.436

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS E VENDAS
.gyPxpnçê9 g9 Çlp !çi9
R:lglglçlg..q.q..Egggl..g.e..P.qlí.c.i.g..Dgj$.g.q.g.g.

Venda de Serviços e Produtos

ÇygTQ 12Qg !ÇRYIÇOS E PROOUTOS VENS?IPQ$ Ç $yPVENCIONAOOS

LUCRO BRUTO '

DESPESAS/RECEITASOPERACIONAIS

.PPPP91 !.âqn.lnllt Pli q

.P99pggq1.99m..Elqy!$.êg.Çg.tl.pqdg..pqlq.Ç1lédltg!.dç..Liq.y.i.dqçã.q.Dyyld9.19..
DÍVida:Aviva

Outras Despesas e Receitas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS ENCARGOS
FINANCEIROS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS

ENCAROOSFINANCEIKOSLÍQu100s
Pe Pg Iflin nçPilg!
Réeêità$ :FiháFIÓéifàé

Multas e Juros - Exercício do Poder de Polícia Delegado

2019
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48.019

968
105:996

(82.688)

23.:308

(nota 12)
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(P.?.:999}.
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'......Ç.3c.:49P)

liÍllÊ19
966
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.(].4g).....
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3.:102
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.:lié!:.

.(!g!)......
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768

(9.460)

142
3:810

:3.867
(nota 06)

:.:Êll-i'

VARIAÇÕESMONETÁRIAS
Pàébiváé

Ativas - Exercício do Poder de Polícia Delegado
Ativas - Outras

PKEJUiZOLÍQUi00 DO EXERCÍCIO

RESULTADO'LIQuioOPOKAÇÃO
Participação de Aêionistas não Controladores

E'a«lçlÉgçêp gp 8çipni.glqp çpnllqllqg g!

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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CEtE$B : CÓMPAIIHIÀ ÀÜÜIÉNtAL bÓ' ÉbtÁÓÓ ÓÉ éÃÓ ÉAÚLÓ

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Trimestres findos em 31 do março do 2019 e 2018 (om milhares do reais)
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219..'$31
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 169.522

': ..''-'.''' :''.''.'
;)- .':;;'i.

'$4.' i$01$$4 lg:402

Capital autorizado pelo Govemo do Estado

Adiantamentos para futuro aumento de capital

8:1i$1].ê$êg::qQ: 8Çqê$ 8ÇiçlQi$$i$ MiÓllÜÇê qi;
Realização das Reservas de Reavaliação .
Diferimento da tributação sobre as Reservas

Bê $:1S Çê9igê$ :Q 11êêlêãii:

Ptêi,gÍ Çi gli; EjçêFêiéiç!

78
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:..i''ó
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CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÕESDOSFLUXOSDECAIXA
TriMêátéü fiüdo$ éü 3'1 dê lnàlçó:dê 2019 ê 2018

(em milhares de reais)
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:.2019. 2018
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26..365.

:1;56

.',.;' '

$üb+óbi'.: :9.3B3 .'28..Q2e
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(g::ê?Q}
:!!!g}.

.9.1..

:{.!$z}.
.(!g}.
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..{êg+).

(.3:9]:}

.{ZIZgi.l.

9g

,(!;::l::!Q).
20

2.931

..(?!z}
6.539

SiibiTótàl

4:605 1;27.469
- '-:. .'.

- . l,''

êáiiá Ciàúidó áiiàüó lióláó ,Àtivlidàdéi óbéià:éióliáii;

Atiliidádéi dó Ih+éétiúéhto

.8qgil$iÊêqlgê; 81i. IQ.:lÜ.QP;i;li#gÉl;;êÜ;Ç111$Q::

.âqUi$i@ç. gg !ÓIQ$!!QQÕ{Q$:
49111igQ.:gêl!!itê09Wêl$
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;(i.:!911:
0

0

12:93#
387

:Íê.:êZ4}
qo

0

6:655
'.'31.1..

;4:692Caixa. Liquido das Ativldades de Investimentos i1:723

Ati+l.dádé+. dé .Êlõããé:l.i.ú.ê'hló

.13$.çyn.q!..gPltio.q.q.9 ..q..8Un.POÇA..g.P..Ç.PP.i.Çgl.

P li$:!ÊÇql11.g9ê19. 1Pgê g;
.81ÍIQ.$::Õêê.:Çê$glêÕlq$::$en$@õgq$,.êitê.:q;Çi$g.!g.Olê
Eq!!.iyg!..Oêg..ÇI.rçyjgll!.$g.llq. .$!g g.q.i..pq.p..p..Çirç.U.l.p.nlq.

0

'.0.

:(;!.:!g!).
2.175;

55

244

::Ç999}

Caixa Líquido das Ativldades de Financiamentos !19.2101

{{2.:8'8'i) -Capital Circulante Líquido 4.24$:

$àléi:,!àiêié! d;é !çé.i$i: é::Êá.g.ígàJ;ê.dté$:ié:çáiii
$lild1111FiHiil liêll111iÍiãl il IÊliÜiiãl11Üll!$ dé Ê#i8êl

;46i110
43;228

f2:88i)

49:i{7
;53.362

4:''i48Variação líquida nos Caiia8 e Equivalentes de Caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nótáé ÉibliÓáti+àó àó ÓéhÓhétlàéÕés Cótitábéis
êm 31 dê Mâf$ó dé 2019 ê êM 31 de:tnãtçó de 2018

(valores em milhares de reais)

01 Contexto Operacional

A CETESB. com sêde na Avenida Professor Frederico Hermann Jr.. 345 - Alto de Pinheiros -- Sáo Paulo - SP, é uma empresa pública estadual. parte integrante da administração

Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA.

02 Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
»

A Administração autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Contábeis intermediárias em 25 de abril de 2019. As demdnstraçóes foram elaboradas em observância às

determinação da vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes. Portanto, os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas.

03 Prátiéás Cóhtábéió

a. Apuração do Resultado

As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o regime de competência
seu efetivo recebimento ou parcelamento.

: ?;! i.

Os valores das multas e licenças ambientais aplicadas são registrados no resultado quando do

b. Aplicações Financeiras

Os valores aplicados são acrescidos dos rendimentos financeiros auferidos atê a data do balanço

C. Ativos contingentes

Náo são reconhecidos contabilmente. exceto quando, a Administração possui garantias reais em fase de execução ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais
recursos contrários, caracterizando o ganho como praticamente certo. em observância ao disposto na NBC TG 25 (R21.

d.Estuques

Os estuques de materiais e de produtos. empregados nos laboratórios
serviços em andamento são demonstrados ao custo de produção.

estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção não superior ao valor de realização
""h'.

.'os

.L

é. ;lit+éétiÚéhtÓé

Demonstrados ao custo de aquisição. representados por aquisições de Obras de Arte e participações em outras empresas do Estado. realizados eFn exercícios anteriores

f. Ihóbiliíádó ' P;'.'

Demonstrado ao custo de aquisição. acrescido dos valores de reavaliação sobre os imóveis
h.'

féàiiiàdá :hó éiiáréício de 2003, âhteriórhéfité àó ádvéhtó dá: Lei

.'j:i!:'





04 Equivalentes de Caixa
31/03/2019 31/03/2018

ApllCáçõéé Finanéêira$
Livrê$

Bahéóé 912 1.272

18.:127

33.963Vihétiládas;a Cónvêriios
14.726

27.590

43.228 ;53.362

O$ PàFééiáúéhtÓé à Rééébéf
.,' ".

31/03/2019

Circülattte
31/03/2018 31/03/2019

Nãó:Cirétllàhté
31/03/2018

Mli;ltáé Fóntéé:MÓVeis

AêÉístêhóiâ Médiéà

Mliltáé; Fóhtéé: Eétáéiotiáriáé
20.181

308

4.Q95

7

{1.176)
10

40.321

16,896
20.232
14.634

331

3.681

7

2.907

16.421

214
13.738

3.205

11.991

;241

9.030MültaÉ Adehdá Vétdé
Cüréós

Próüiéãó E$t. dé Crédito Liq
Atualização Legal

Duvido$á ( )

5

38.890

(11.814)

21.466

(11.150)

13.317

a6 Váloóé à ;Rééébét L Di\ride::Ati+à

No 1' trimestre. a Companhia ofetuou inscrições de multas ambientais no Sistema da Dívida Atava (SDA). administrado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE). O valor das multas é
âtüali2adó pêlo IPC:Fipe. qüe tâmbéh áérvê de l)àrâhetró barà :á âtuálizàção :dá IUFESP
Com base no recebimento das multas ambientais inscritas na SDA, ocorrido nos 3 (três) últimos exercícios sociais. adotou-se a partir do exercício de 2018, a provisão para perdas de
créditos de liquidação duvidosa na ordem de 90% sobre o saldo contabilizado no Ativo Não Circulante. não computado a atualização legal e as multas CDAS pagas com código
inqev Q

O percentual de 90% de provisão passou a ser aditado. independentemente
pantáóte de R$ 5.688 Mil, de tltulóó ih$érito$ nà Divida Atava.

do prazo de inscrição do titula. Até Q encerramento do I' trimestre de 2019, a Companhia recebeu o

à): IhééiiéÕéê;há OÍ idà Ati à lk l)LANtÉ
RêOébimêüto$ eoü Pêr$Dêétiüâ dê ãtól l ;(uh):é8érclciõ $oêial
Arrecadação a repassar - SEFAZ

31/03/201g
18.984
13.869
5.115

31/0312018
44i758
42,762

1.996
i:

\:.'

b) Inscrições na Dívida Ativa - NÃO CIRCULANTE
Rêóebihêhtósl óóQ perõp+ótivâ àciúà :dó l (uh) ekóíóíóió sóéial
:AtuáliàâÇão Legàt
CDAS pâgõÉ ;eód. Indêxrido
(-) PECLD - Perdas Est. de Créditos de Liquidação Duvidosa

89.347
846.284

1.098

(761.656)

259.358
815.780

724
3.621

(560.767)

]'ótál Dívida Ati+à:(á+b) 108.33i 304:416

$



Composição da PECLD Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa ( - )

:Múltáé CóhtiÓié;lhdúitfiá

31/03J20ã9

;695:1:10

3{103/20i'8

;509:518

Multas Fumaça Preta 823

65:723

60g

50:M0Multas Agenda Verde

TOTAL 761.656 560:767

Despesa com Provisão Estimada de Créditos de Liquidação Duvidosa

A título de esclarecimento, informámos que no I' trimestre/2019. a despesa apropriada com provisão fai de R$ 2.990 mll (R$ 12.400 mil em 31/03/2018). a reversão de provisão para
perdas foi de R$ 133 mil (R$ 1 .231 mil em 31/03/2018), acarretando uma despesa liquida com provisão. em 31/03/2019, de R$ 2.857 mH (R$ 1 1 .169 mil em 31/03/2018).

07 ihóbiliààdÓ

a. Composição dos Saldos
31/Ó31iÓ;i9Tàká dé

Déblééi+$ãó
31/03/2018

14.957

61:601

2.665

94.876

5:394

15.681

20,364

Líquido
::14:957

Lídüiüó
14.957

31.623

2

43.153

1;.683

;2.493

6.566

I'éfféliaé

Edifícios e Instalações
Rédé:Téléhétfiéã

Máquinas e equipamentos
MÓÜêié ê :ÜtÓóáíliÓI

Véíéülóé:;é éhbaréáéqéij:

Miéfóéóúêütádóféé é Ééfifériéóé:
Láb:üólánté étéétéé

VéÍéÜIÓs

Benfeitorias em propriedade terc.

Ihóbili2áçqeã eh aHdàrüéfltó
Oittróé

TOTAL

1,82 a 2.86
10

10

10

20 e:$
20

.#:'.'
:31.Õ24:

2.665

;55.060

3:852

13;509

15.572

39:é{6

1.542

:2.172

4.792

:10

20;

4

41

25:533

16:075

982;

:258:169:

41

5.023

109

127.655

20.510

16.075

873

130:514

:21.426;

8.550

:866

131.319

: : ;l: !:::

# 4)\v''



b. Móviméntação do Culto

31/1#2018

14.957;

60.586

2.665

91.956

5.270

14.517

19.511

llétféhós

Edifícios e instalações

Rede I'elehétriéá

Máquinas e equipamentos
Móvélé é ;litê riéílio$

Veículos e embarcações

Microcomputadores e periféricos
Lâbófátórió üolanté: é de téétés; dé

VeicülóÉ

Benfeitorias em propriedade terá.

Imóbili2à$õéé éh àhdáheótó

TOTAL

41

25.482

8.550

:972

244.;507

081ntangível

a. Composição dos Saldos

Táiá de 31/03/2019 31/03/2018

Lí4üidó

Sóftüárê

TOTAL

20.

9.086

3:930

3.930

:5.156

:S.156 6.777

b. Movimentação do Custo

31/1 ã20i8

ctlãtó:
B

;Adiéõéé Bàikàé cuétó al/03/2ó19

SofMàré 9.086 9.086

TOTAL 9:006 9.086

: AdiÇõê$ Baixas CÜstÓ 31/03/2019

    14.957

1,015   61.601

    2.665

3.185 265
f

94.876

190 66 5.394

1.172 8 15.681

916 63 R0.364

    41

51   25.533

7.525   16.075
     

10   982

14.064 402 258.169

Ahortiía$ãó
%â.a   Amortização (:- ) Líãuid0,



09 Impostos o Contribuições a Recolher

'ciréÜlàhté
31/03/2019i 1; 31/03/2018

Nãó;Cifélilahté
31/03/2019 1:l;:31/03/2018

::

Impostos sobreFolha de Pagamento
IMÉQstóá é Cótitfibüj$õéê dé Téreéífóé
Impostos Reserva de Reavaliação

;13;503)

930

75
:':l/;

14.508

::.#'i

:1:3:41:5

l::l l l
75

14:601

;1.'532

1:.532

;1.606

TOTAL

10 Contingências Trabalhistas, Cíveis e Fiscais

a) Em 31 de março de 2019, a Companhia apresentava as seguintes Provisões para Contingências no Balanço e respectivos depósitos judiciais:

ciféÜláhté
31/03/2019 ; ; ;31/03/2018

;6.4601: ,:.illl.lli061
2i935: : : ; ;: ; ; : 2.005
9i395 : ; 13.066

Nãó Ciréúláhté
31/03/2019 1j 31/03/2018

10:712 11: ) ; ; 16.539
l23.637; :; :1 : 57:323

34.349 ;;;; ; : ,: :: : 731862

CóhtinÓêhéiáé Tfabálhistáé
Contingências Cíveis e Fiscais

O montante em 31 de março de 2019, em Depósitos Judiciais efetuados para contingências trabalhistas e clÚeis é de R$ 9.654 mil (R$ 1 0.822 mil em 31/03/201 8)

b) A movimentação das provisões no lo trimestre de 2019 está demonstrada a seguir:

Açõe$
Trabalhiótás;

17.599

:2.;339

(?;766)

A@õé$: CÍVÕiã 'd
Flêêaiã

28.773
:2:940

($ 141}

Sáldó éh 31 dé dézehbfó dé 2018

Adi$õéé
Baixas/Reversóes ( - )

.l.:l''"'

Saldo em 31 de março de 2019
l:!!:

1;7::172 26.572

c)Natureza das contingências

A Companhia é parte envolvida em processos, trabalhistas. cíveis. fiscais e outros em andamento, e está discutindo estes litígios tanto na esfera administrativa como na esfera

pela Administração. com base na opinião de seu DepârtamentoJurldico. - ##

1;3

-1:



A seguir. o detalhamento da natureza das Provisões: .

e Provisão para Contingências Trabalhistas - consistem. principalmente. em reclamações de ex-empregados reivindicando a sexta parte. reintegração no emprego e
diferenças de verbas rescisórias.

Provisão para Contingências Cíveis - possui características próprias. e referem-se em sua grande maioria. a açóes contra a empresa relativos a mandados de segurança e
açóes anulatórias de multas em gerali ainda que julgadas procedentes. não resultam em condenações com desembolsos financeiros diretos. Nesse sentido. para se realizar
o provislonamento das ações de perda provável. procedeu-se a uma triagem dos processos em cubo. tendo-se realizado a identificação dos processos que não resultam
em condenações com reflexos financeiros diremos. com exceção de eventuais pagamentos de custas e honorários advocatícios. ;

Provisão para Contingências Fiscais - NÓ exercício de 2014, foi contabilizado o valor de R$ 36.587 mil, referente ao montante de contribuições (PIS/PASEP, CÓFINS e
CSLL) relativas ao exercício de 2009. conforme crédito tributário constituído pela Receita Federal do Brasil. em fiscalização concluída no exercício em questão. O montante
atualizado em 31/03/2019 é de R$ 59.046 mil. sendo classificado pelo Departamento Jurídico da seguinte fonna: R$ 17.713 mil. como perda provável. e R$ 41 .333 mil como
perda possível. O processo n' 0033927-88.2015.403.6182. encontra-se em execução fiscal e a divida está garantida por meio de Seguro Garantia contratado pela CETESB.
O Seguro Garantia poderá ser alterado. conforme desdobramento das medidas judiciais pertinentes ao débito em questão.

+

Ainda sobre o processo mlativo à fiscalização da Secretaria da Receita Federal, em 27 de setembro de 2018. o órgão emitiu Auto de Infração e Termo de Ciência de
Lançamento e de Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal no 081.9000.2016.01291, contra a CETESB. relativo à CSLL no montante de R$ 26.249 mil. sendo que a
Administração ingressou com Pedido de Impugnação de ambos os Termos na esfera administrativa, questionando o valor arbitrado da contribuição. composto por: montante
principal de R$ 6.571 mil. e multa de R$ 19.678 mil. Conforme Acórdão n' 16-86.301 , emitido em 14/03/2019. beta 10' Turma da DRJ/SPO, a Delegada da Receita Federal
do Brasil considerou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte Q crédito tributário no valor originário de R$ 3.548 mil

Em 31/03/2019. o Departamento Jurídico da CETESB manteve a classificação desse processo como perda possível. A administração pretende ingressar com novos
Pedidos de Impugnação.

d) Divulgação de Processos classificados como de Perda Possível

q.'

A Companhia é parte em açóes de natureza fiscal. cível e trabalhista, classificadas pelo nosso departamento jurídico como de risco de perda possível. sendo assim
não constituiu Provisão no Balanço Patrimonial em observância a NBC TG no 25 (R2). A seguir, demonstramos a composição dos referidos montantes por natureza:

à Adhinistraéáó
: .# iÍ:

31/03/2019 31/03/2018

Cívéii/Fiséàíé

Tfàbálh:istá$;

86.421

25.060

:111.481

a 98.107
-'+;':.

30.276

;128.383TOTAL

11 Património LiquidoH

a. Capital Social: o capital social está representado por 5.650.748.202 de açóes ordinárias de classe única. nominativas e sem valor nominal, perfazendo o montante de R$ 169.522
nQil.;eM 31; de Mâr$o de:2019.
b. Reservas de Capital: no encerramento do exercício, o resultado auferido pela Companhia, caso negativo, será compensado com o saldo das Reservas de Capitall no caso de

resultado positivo, será deliberado sobre sua destinação na Assembleia Geral. Em 31 de março de 2019. o saldo das Reservas de Capital é de R$ 30.633 mil. computada a
reaiizaéêa :dâ reÉóüã dó róâvàiiêçêó: hó 1? tfiMéétré de 201:9.

c. Resewas de Reavaliação: A Companhia realizou no exercício de 2003. a reavaliação dos seus imóveis (terrenos e benfeitorias). No 1' trimestre de 2019. foi realizado o montante
de R$ 78 mil. em contrapartida as Reservas de Capital. A realização da reserva, no montante de R$ 78 mil ê equivalente à depreciação calculada e reconhecid%no resultado. Em
31 de março de 2019, o saldo das Reservas de Reavaliação é de R$ 19.342 mil. ' ,. //7

14
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d. Reservas de Lucros: o Estatuto Social da companhia estipula que as açõe$ ordinárias terão direito ao dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do
exercício, após as deduções determinadas ou admitidas em lei. As reservas de lucros retidos foram esgotadas no exercício anterior, devido ao prejuízo auferido no exercício de
201 8i rló: Mótitâütê:dê R$: 1 70:050 Mill

e. Lucros/Prejuízos Acumulados; compreende o resultado acumulado até o término do lo trimestre do exercício.

12 Receitas Operacionais

31/03/2019

57.018

31/03/2018

41:â71Subvenção Económica .
?i;..

EiéiéíéiÓ'dé:PódéFdé Póiíéiàl
Liéê:óéiãMêntó
MtiltáÉ Arhbiéhtâis
:TâXà dé FiéeâliZã$ão Arübiéntal
CáfiéélàMênto$ ( : )
Contribuições ( - )

;37.987;

12..409
0

(:1 ;1 72)
(1 :214)
48i010:

50.344
14;:674

1,117
(l0.325)

Vendas deServiços/Produtos:
Cóúitióê$ãó: dé:Vélêülós/Mótoéiéletas 1:263

215
228
31

(769)
:968

:199
:163

33

lle3)
1.693

AhálíéêÉ LâbórâtóriáiÉ
DêMaii ;Réóéitã$
Impostos e Contribuições ( - )

''{,':

105:996 99:374

13 Custos o Despesas
:;eüétó dóé $éú:' ê;;piód:

vêüdidõá;êsübveüéióhâdó$
31/03/2019; :::; 31/03/201:8

73::725 : : j: :j :7Q:460
678:1 : l ;'' i : : 822

,;1.966 :1 :: ; 21175

Desp. GeraíB e Administrativas

Pééàóal é Réflékóé
MâtéHâiã

Sõúi$óó dó :Tóróóitóil
RóetiPóráÇã0 De$PêSês;i.Cótlüênió$
Denâié Pro\iiBões e Revêr$ões Líquidas.
Demais Despesas

31/a3/2019
30:798

i103
1::5121

;(2:276);
902

2:959

âi:loa/201ó:
;29:179

120
1.:735

(2:100)
6:487:
1;,077

:". ' -

6:319

;82.6B8

7:481

80:938TOTAL ;33.998 36i498

14 Remunerações pagas aos Administradores



a

../'

; '

Valores NúheFO dé Mêmbró$
em

31/03/2019 ;;31/03/2048
5; ,; :; ::5
:6 ;; : 3
4 ; ; 3
3

Dirêtoriá
Coüsêlho de Adminístra$ão
Cófi$êlho;Fiscal
CÓMitê dé Auditoria

31/03/2019
323
109
53
94

31/03/2018
;331

56
37

TOTAL 579 424 18 1 1

15 Cobértürà: dê ;SéÚtiros

A Companhia mantém cobertura de seguros contra incêndio. raio, explosão. transportes nacionais e internacionais e riscos diversos em montantes considerados suficientes pela
Administração, para cobrir eventuais sinistros.

.f
-.a-

g

: l -'

R.'-:-
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16 1hbtruhéhtóé Finàiiééirós

A Companhia participa de operações que envolvem instrumentos financeiros. todos redistrados em contas patrimoniais e que se destinam a atender as suas necessidades de
gerenciamento de disponibilidades. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controles. Os instrumentos
financeiros encontram-se registrados em montantes. não superiores aos seus valores de mercado.

17 Saldos e Transações com Partes Relacionadas

Em observância a NBC TG 05 (R3). a. Companhia informa que participa de transaçóes com seu acionista controlador. o Governo do Estado de São Paulo - GESP, e
Empresas/Entidades a ele relacionadas.

a)Remuneração da Administração

Os montantes registrados na rubrica 'despesas gerais e administrativas" referentes remuneração dos membros da Administração'da Companhia estão demonstrados na nota
explicativa n' 14. A fixação da remuneração. das gratificações, dos benefícios e das vantagens foi estabelecida em Deliberação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -
CODEC Ro 1, de 16/03/2018. a serem observadas pelas empresas nâs quais o Estado é acionista controlador.

.- i.

b)Saldos com partes relacionadas

H

1 '

A Companhia aplica multas ambientais conforme legislação vigente, e até .o exercício de 2018. efetuou a contabilização, pelo regime de competência
aviva do Estado. as quais estão refletidas nos subgrupos de Contas a Receber Divida Ativa - Ativo Circulante é Não Ciículanté. ' '

dàÉ h üttáé Ihéciritáé: há ;diüidà

c)Serviços prestados por partes nlacionadas

A Companhia apresenta abaixo. os saldos em aberto referentes aos serviços prestados
Administrativas". conforme nota explicativa no 1 3:

de fomia continuada, por partes relacionadas registrados tuuiieá.:PÓ$bÓ: àé;.Géráis ;é

16
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31/03/2019 :31/03/2018

Sàbóib
PródóÉP
Imesp

54
6:

;44

18
@

.

'i:--i-.' l.}i.::'i A titulo de informação. declaramos que parte do Imóvel da Sede da Companhia é utilizada pela SIMA - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e Fundação pam a Conservação e

aproximadamente 24% da área está destinado com instalações físicas. e pessoal vinculado à SIMA; quanto as Agências Ambientais. cerca de 9% está destinado ao pessoal e estrutura
fíéiêa pçrtêncelttê à Adpi;níétraç4ó :D;ifétá: :, : i '

cedidos à Administração Direta e demais entidades do Estado. em contrapartida. a Companhia possuía em séu quadro funcional, 16 sewidores cedidos de outras entidades.

.\..;.

l ' .:'..:

São Paulo, 31 de março de 2019

Financeiro: Guerino Colla
CPF: '104.177.378/15

CRC no ISP 145.802/0;-2
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