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PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

VALLOUREC FLORESTAL LTDA.

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO 60.874.005/0001-75

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
Análise de sensibilidade
)RLHODERUDGDXPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRLPSDFWR¿QDQFHLURVREUHRYDORUGDVREULJDo}HVGD(PSUHVDFRQVLGHUDQGRDMXVWHVGHH
SRQWRVSHUFHQWXDLVQDWD[DGHGHVFRQWR¿QDQFHLURXWLOL]DGDQRVFiOFXORV DRDQR 2VUHVXOWDGRVHVWmRDSUHVHQWDGRVQDVWDEHODVDVHJXLU
7D[DGHGHVFRQWR¿QDQFHLUR

3,15%
4,15%
5,15%
6,15%
7,15%

Valor presente das obrigações em 31 de dezembro de 2018
8.706
7.619
6.746
6.035
5.448

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal
Ajuste para apuração do imposto de renda e da contribuição social
Outras (adições) exclusões, líquidas

16 – Patrimônio líquido
O capital social está dividido em 864.000.000 quotas no valor nominal de R$1,00 cada, sendo 863.999.997 quotas pertencentes à Vallourec Tubos
do Brasil Ltda. e 3 quotas pertencentes à Vallourec Tubes.
17 – Receitas operacionais
2018

Venda de produtos
Devoluções e abatimentos
Impostos incidentes sobre vendas
17.1 – Receita desagregada

2018

Carvão Próprio
Revenda de carvão
18 – Despesas e custos por natureza

2017

221.696
(759)
(24.675)
196.262

2017

170.644
25.618
196.262

Exaustão dos ativos biológicos e redução ao valor recuperável
Despesas com salários e benefícios aos empregados
Despesas com frete
%DL[DGHUHÀRUHVWDPHQWR
Depreciação e amortização
Materiais de consumo utilizados
Despesa com combustíveis e energias
Aluguéis e arrendamentos
Outras receitas (despesas)

2018

(57.899)
(54.852)
(40.906)
(27.924)
(19.881)
(10.184)
(9.175)
(4.136)
16.911
(208.046)

Custo dos produtos e serviços vendidos
Receitas (despesas) operacionais

194.604
(570)
(1.256)
192.778
191.053
1.725
192.778
(58.884)
(67.842)
(42.305)
(16.274)
(21.556)
(8.410)
(7.469)
(4.147)
20.593
(206.294)

±5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HQGLPHQWRGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Ganho na recuperação de impostos de anos anteriores
Ganho na liquidação antecipada de empréstimo
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Outras

2018

16.620
19.035
17
(5.748)
(1.647)
28.277

(182.940)
(23.354)
(206.294)
2017

27.452
18.517
(8.121)
(3.621)
34.227

20 – Plano de complementação de aposentadoria
Com o objetivo de proporcionar a seus empregados renda complementar à aposentadoria assegurada pelo INSS, a Vallourec Florestal Ltda.
PDQWpPMXQWRjLQVWLWXLomRGHSUHYLGrQFLDSULYDGDXPSODQRGHFRPSOHPHQWDomRGHDSRVHQWDGRULDGHFRQWULEXLomRGH¿QLGDGRWLSR3*%/±3ODQR
Gerador de Benefícios Livres.
O custeio do plano é suportado por contribuições mensais dos participantes limitadas a 6% do respectivo salário, conforme cálculo atuarial,
complementadas por contribuições iguais da Vallourec Florestal Ltda.
As contribuições da Empresa no exercício de 2018 totalizaram R$199 (R$405 em 2017).
21 – Imposto de renda e contribuição social
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVIRUDPUHJLVWUDGRVSDUDUHÀHWLURVHIHLWRV¿VFDLVIXWXURVDWULEXtYHLVjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDV
HQWUHDEDVH¿VFDOGHDWLYRVHSDVVLYRVHVHXUHVSHFWLYRYDORUFRQWiELO
)RUDPUHFRQKHFLGRVWDPEpPRVFUpGLWRVWULEXWiULRVVREUHSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVHVQHJDWLYDVGHFRQWULEXLomRVRFLDOGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHVTXH

2018

16.493
34%
(5.608)

2017

74
(5.534)
A composição do imposto de renda e contribuição social diferidos está demonstrada abaixo:

Ativo
&RQWHQFLRVR¿VFDOHDPELHQWDO
Provisão Recuperabidade de ativo imobilizado
Impairment de ativo imobilizado
3URYLVmR5HWLI$WLYRVPDQWLGRVSYHQGD
Riscos cíveis e comerciais
Riscos trabalhistas e previdenciários
Provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação
duvidosa
Atuarial
Outras
Provisões temporárias
3UHMXL]R¿VFDOQmRUHDOL]DGR
Imposto de renda e contribuição social
Passivo
(IHLWRVGDV/HLVH577
Ativos biológicos

2017

(207.189)
(857)
(208.046)

não possuem prazo prescricional e cuja compensação está fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.
O imposto de renda e a contribuição social estão a seguir demonstrados:

2018

2.831
4.616
3.682
2.509
2.286
1.377

20.710
34%
(7.041)
(333)
(7.374)

2017

3.476
7.028
7.171
2.748
2.064
2.211

45
2.125
(24)
19.447

122
2.050
530
27.400

19.447

1.541
28.941

9.823
43.263
53.086
(33.639)

8.019
49.271
57.290
(28.349)

±,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
$(PSUHVDSDUWLFLSDGHRSHUDo}HVHQYROYHQGRLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVTXHVHGHVWLQDPDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVSUySULDV(PGHGH]HPEUR
GHD(PSUHVDQmRPDQWpPLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVQmRUHJLVWUDGRVFRQWDELOPHQWHHQmRHIHWXDRSHUDo}HVHQYROYHQGRLQVWUXPHQWRV
¿QDQFHLURVTXHWHQKDPFDUiWHUHVSHFXODWLYR
Risco de capital
A Empresa administra seu capital para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas
as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.
Risco de liquidez
É de responsabilidade da Administração da Empresa gerenciar o risco de liquidez de acordo com as necessidades de captação e gestão de liquidez
GHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RVPDQWHQGROLQKDVGHFUpGLWRGHFDSWDomRGHDFRUGRFRPVXDVQHFHVVLGDGHVGHFDL[DFRPELQDQGRRVSHU¿VGH
YHQFLPHQWRGHVHXVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURV
Risco de taxa de juros
$(PSUHVDHVWiH[SRVWDDULVFRVUHODFLRQDGRVDWD[DVGHMXURVHPIXQomRGHHPSUpVWLPRVFRQWUDWDGRVHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVYLQFXODGDV
principalmente, a variação do CDI. Entretanto a Administração do Grupo entende que os riscos, relacionados à taxa de juros, não são
VLJQL¿FDWLYRV
Riscos cambiais
O fator de risco da taxa de câmbio da Empresa está relacionado ao empréstimo em moeda estrangeira, dólar, que ela possui com o BNDES. Estes
riscos são avaliados e mitigados através de contratação de derivativos.
23 – Ativos segurados
Em 31 de dezembro de 2018, a Empresa possuía cobertura de seguro contra incêndio e riscos diversos para edifícios, máquinas, instalações e
HTXLSDPHQWRVSRUYDORUHVFRQVLGHUDGRVVX¿FLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVSHUGDV
A avaliação da Administração quanto à adequação das coberturas dos seguros não foi examinada pelos auditores independentes
±$SURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPDSURYDGDVHDXWRUL]DGDVSDUDHPLVVmRSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PZSUHVDHPGHPDUoRGH
Curvelo, 19 de março de 2019.
PEDRO NABUCO PALHANO
Superintendente Geral

DANIEL ANTÔNIO CABRAL DE VASCONCELOS
Contador CRCMG Nº 059.164

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Administradores da
Vallourec Florestal Ltda.
Opinião
([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD 9DOORXUHF )ORUHVWDO
Ltda. (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
GRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPRDV
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
(P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
SRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD9DOORXUHF)ORUHVWDO/WGDHPGH
GH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RV
GHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV´ 6RPRV LQGHSHQGHQWHV HP UHODomR j
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLV
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase – Transações com partes relacionadas
Conforme divulgado na nota explicativa n° 10 às demonstrações
¿QDQFHLUDV D (QWLGDGH PDQWpP WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV

HP PRQWDQWHV VLJQL¿FDWLYRV H VRE FRQGLo}HV HVSHFt¿FDV GHVFULWDV
na referida nota explicativa. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações
¿QDQFHLUDV
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
QHFHVViULRV SDUD SHUPLWLU D HODERUDomR GH GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV D $GPLQLVWUDomR p
responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDQmRVHUTXHD$GPLQLVWUDomRSUHWHQGD
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
¿QDQFHLUDV
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
TXDQGR LQGLYLGXDOPHQWH RX HP FRQMXQWR SRVVDP LQÀXHQFLDU GHQWUR
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
WRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas

brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
SUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD
Além disso:
,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGH
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
DSURSULDGD H VX¿FLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR 2 ULVFR GH
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
GH EXUODU RV FRQWUROHV LQWHUQRV FRQOXLR IDOVL¿FDomR RPLVVmR RX
representações falsas intencionais.
2EWHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
VREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(QWLGDGH
$YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela Administração.
&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVH
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
DXGLWRULD REWLGDV VH H[LVWH XPD LQFHUWH]D VLJQL¿FDWLYD HP UHODomR
D HYHQWRV RX FLUFXQVWkQFLDV TXH SRVVD FDXVDU G~YLGD VLJQL¿FDWLYD
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.
6H FRQFOXLUPRV TXH H[LVWH LQFHUWH]D VLJQL¿FDWLYD GHYHPRV FKDPDU
a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV RX LQFOXLU PRGL¿FDomR
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional.

$YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D HVWUXWXUD H R FRQWH~GR GDV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQFOXVLYH DV GLYXOJDo}HV H VH DV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHSUHVHQWDP DV FRUUHVSRQGHQWHV
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
FRQVWDWDo}HV VLJQL¿FDWLYDV GH DXGLWRULD LQFOXVLYH DV HYHQWXDLV
GH¿FLrQFLDV VLJQL¿FDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH LGHQWL¿FDPRV
durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 25 de março de 2019
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
&5&632)0*
JOSÉ RICARDO FARIA GOMEZ
Contador
&5&63270*
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AGÊNCiA rEGuLADorA iNTErmuNiCiPAL DE
SANEAmENTo BáSiCo DE miNAS GErAiS – AriSB-mG –

ASSoCiAÇÃo DoS mAGiSTrADoS DA
JuSTiÇA Do TrABALHo DA 3ª rEGiÃo -

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiSSEToriAL
Do ENTorNo Do CAPArAÓ

e a Fundação de desenvolvimento da Pesquisa (FuNdeP) vêm a
público divulgar o edital do concurso público 01/2019, que estabelece
normas para a realização de concurso destinado a selecionar candidatos, para contratação de empregados públicos e formação de cadastro
de reserva, observadas as condições e normas estabelecidas neste edital . o quadro de vagas, com uma vaga em ampla concorrência, é para
os seguintes cargos: assistente administrativo, aeC – engenheiro
Civil, aCe – Ciências econômicas, aCC – Ciências Contábeis e aae
– administração de empresas . as inscrições para este processo seletivo serão realizadas pela internet, no site da Gestão de Concursos da
Fundep – www .gestaodeconcursos .com .br– noperíodo de 25/05/2019 a
26/06/2019, observado o horário de brasília . o edital na íntegra, com
informações completas, também estará disponível no site www .arisb .
com .br .

edITal de CoNVoCaçÃo: o Presidente da associação dos
magistrados da Justiça do Trabalho da 3ª região - amaTra3, Juiz
do Trabalho Flânio antônio Campos Vieira, nos termos do artigo 19,
inciso I, alínea “a”, do estatuto da amaTra3, CoNVoCa seus associados para participarem daassembleIa Geral ordINÁrIa,que
ocorrerá nodia 12 de abril de 2019, sexta-feira, na sede da entidade,
situada na rua aimorés, nº 462, 7º andar, Funcionários, belo Horizonte/mG, e instalada e em funcionamento às13h30, em PrImeIra
CoNVoCaçÃo, com metade mais um dos associados, e às14h, em
seGuNdaCoNVoCaçÃo, com qualquer número, paraapresentação, pela diretoria executiva, das contas concernentes ao exercício do
ano de 2018 .o associado poderá remeter voto ou manifestação escrita,
via postal ou por outro meio hábil, recebidaaté 10 minutos antes da primeira convocação . belo Horizonte, 27 de março de 2019 . Flânio antônio Campos Vieira - Presidente da amaTra3 .

PreGÃo Nº 003/2019
o Consórcio Intermunicipal multissetorial do entorno do Caparaó,
torna público que realizará o Processo licitatório n . 007/2019, Pregão Presencial n . 003/2019, com abertura prevista para 08/04/2019,
às 09:00 horas, destinado a Contratação de seguro Total dos veículos deste Consórcio, conforme especificações constantes do Anexo I
(Termo de referência) . Cópia do edital estará à disposição dos interessados na secretaria executiva, departamento de licitações, situada
na rua dom Cavati, 695, mutum, mG, CeP 36 .955-000, e também
no site do Consórcio (www .ciscaparao .gov .br) . Informações ou pedidos de esclarecimento através do fone/fax (33) 3312-1240, no horário
de 08 às 11 horas e de 13 às 17 horas . rosângela lamarca de oliveira
barcelos - Pregoeira .

o Consórcio Intermunicipal multissetorial do entorno do Caparaó,
torna público que realizará o Processo licitatório n . 008/2019, Pregão Presencial n . 004/2019, com abertura prevista para 08/04/2019, às
14:00 horas, destinado a Gêneros alimentícios e materiais de limpeza
para a sede do Consórcio, Centro Cis e SETS, conforme especificações
constantes do anexo I (Termo de referência) . Cópia do edital estará à
disposição dos interessados na secretaria executiva, departamento de
licitações, situada na rua dom Cavati, 695, mutum, mG, CeP 36 .955000, e também no site do Consórcio (www .ciscaparao .gov .br) . Informações ou pedidos de esclarecimento através do fone/fax (33) 3312-1240,
no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 17 horas . rosângela lamarca de
oliveira barcelos - Pregoeira .
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiSSEToriAL
Do ENTorNo Do CAPArAÓ
PreGÃo Nº 004/2019

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 3201903262120550217.

