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Nathália Farias Silva
Contadora - CRC-RJ 127315/O-3

Srs. Administradores e Acionistas.
A Companhia de Desenvolvimento de Maricá S.A. – CODEMAR submete à apreciação de
V. Sas as Demonstrações Financeiras referente ao 1° trimestre de 2019.

Balanço Patrimonial – Comparativo

Em 31 de março de 2019/2018 e 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em reais)

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Anterior

31/03/2019

31/03/2018

31/12/2018

Ativo Circulante

2.778.088,95

1.517.927,71

4.024.499,86

Passivo Circulante

Caixa e Equivalentes

2.640.980,78

1.463.094,40

3.995.270,75

Obrigações Trabalhistas

ATIVO

Conta Movimento

PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

70.639,65

1.224,33

2.137.423,53

Fornecedores e contas a pagar

2.570.341,13

1.461.870,07

1.857.847,22

Obrigações Fiscais a curto prazo

68.627,92
64.162,92
4.465,00

4.000,00
4.000,00
-

20.607,48
42.484,24

7.877,52
36.489,56

20.607,48

Estoques - Almoxarifado

Despesas Antecipadas
Valores a regularizar

5.388,53
-

6.466,23
-

8.621,63

Fundo de Apli.Financeira

Créditos a curto prazo
Suprimento de Fundos
Adiantamento - 13°
Duplicatas a receber

Tributos a recuperar

Ativo Não Circulante

10.699.404,03 2.348.413,60

Imobilizado

10.885.264,35

2.517.123,62

(-) Depreciação acumulada

(1.006.953,23)

(168.710,02)

-

Provisões para riscos trabalhistas
Demais obrigações a curto prazo

929.539,14

(-) Depreciação acumulada

(108.446,23)

TOTAL - ATIVO

13.477.492,98

31/03/2019

31/03/2018

31/12/2018

1.308.467,02

646.065,30

1.195.710,37

106.637,39

80.919,62

108.922,80

190.433,61

12.482,80

298,61

165,19

802.508,71
208.588,70

435.246,18
117.251,51

754,54
626.323,71
459.709,32

-

9.288.733,85
9.117.341,14
(758.146,43)

Patrimônio Liquido
Capital Subscrito
Capital Autorizado

13.313.233,71

Resultados Acumulados
Ajuste de Exercícios de
Exercícios anteriores
Transações de Capital

TOTAL - PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12.169.025,96

3.220.276,01

12.117.523,34

12.608.254,00

5.883.463,00

12.608.254,00

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

(42.391.746,00)

(49.116.537,00)

(42.391.746,00)

(30.417.216,45)

(12.930.000,17)

(24.764.952,58)

(10.648,27)
29.988.636,68

10.266.813,18

24.274.221,92

13.477.492,98

3.866.341,31
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Exercício Anterior

-

929.539,14

3.866.341,31

Exercício
Anterior

-

Capital a Subscrever

Intangível

Exercício
Atual

13.313.233,71

Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada
Trimestres findos em 31 de março de 2019 e de 2018

DRE - CODEMAR

Receita Operacional Bruta

1° Trimestre do
exercício atual

1° Trimestre do exercício
anterior

Acumulado do exercício
anterior

01/01/2019 31/03/2019

01/01/2018 - 31/03/2018

01/01/2018 - 31/12/2018

4.745,00

Receita de Serviços Prestados

-

16.298,57
19.231,35

-

(-) Deduções da Receita Bruta
- ISS (3%)
- PIS (1,65%)
- COFINS (7,6%)
Receita Operacional Líquida

4.745,00
(581,26)
(142,35)
(78,29)
(360,62)
4.163,74

Despesas Operacionais
Pessoal e encargos
Depreciações e amortizações
Material de consumo
Serviços de terceiros
Obrigações tributárias
Outras despesas operacionais

(5.676.848,57)
(1.996.588,08)
(357.253,03)
(14,00)
(3.318.712,30)
(3.595,22)
(685,94)

(2.178.731,52)
(1.604.825,92)
(32.018,63)
(51.539,50)
(485.289,24)
(3.198,93)
(1.859,30)

(14.116.868,10)
(6.785.130,98)
(621.455,04)
(250.685,02)
(6.429.122,07)
(18.303,55)
(12.171,44)

Prejuízo antes do resultado financeiro

(5.672.684,83)

(2.178.731,52)

(14.099.992,59)

20.421,18

9.364,51

104.484,69
116.435,18
(11.950,49)

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

31.660,75
(11.239,57)

Outras Receitas

-

12.825,38
(3.460,87)

-

-

(2.355,84)
(576,94)
(317,32)
(1.461,58)
16.875,51

-

Resultado líquido do período

(5.652.263,65)

(2.169.367,01)

(13.995.507,90)

Atribuível aos:
Acionista Controlador
Acionista não controlador
Resultado líquido do período

(5.651.698,42)
(565,23)
(5.652.263,65)

(2.169.150,07)
(216,94)
(2.169.367,01)

(13.994.108,35)
(1.399,55)
(13.995.507,90)

Trimestre Atual
01/01/2019 - 31/03/2019

Trimestre Anterior
01/01/2018 - 31/03/2018

Exercício Anterior
01/01/2018 - 31/12/2018

(5.652.263,65)
(20.421,18)
357.253,03

(2.169.367,01)
(9.364,51)
32.018,63

(13.995.507,90)
(104.484,69)
621.455,04

(5.315.431,80)

(2.146.712,89)

(13.478.537,55)

CONCILIAÇÃO DO EBITDA
Prejuízo do Período
Resultado Financeiro Líquido
Depreciações e Amortizações
Total

EBITIDA é a sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português, “Lucros
antes de juros, impostos, depreciação e amortização”, é o lucro/prejuízo sem considerar as receitas com aplicações
financeiras e as deduções de depreciação/amortização
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Trimestre findo em 31 de março de 2019
(Valores expressos em reais)
Capital Social
Integralizado

ESPECIFICAÇÃO

Saldos em 31/12/2017

Aum de Capital com Reservas

Transações de
Capital

5.883.463,00

Ajuste de Exercícios
Anteriores

6.724.791,35

0,00

Prejuízos
Acumulados

Patrimônio Líquido
Total

-

(10.760.633,16)

1.847.621,19

-

-

-

Adiantamento de Capital

-

3.542.021,83

-

-

3.542.021,83

Resultados Acumulados

-

-

-

(2.169.367,01)

(2.169.367,01)

Ajuste de Exerc Anterior

-

-

-

-

-

Saldo em 31/03/2018

5.883.463,00

10.266.813,18

-

(12.930.000,17)

3.220.276,01

-

(6.724.791,00)

-

-

(6.724.791,00)

6.724.791,00

20.732.199,74

-

-

27.456.990,74

Resultados Acumulados

-

-

-

(11.834.952,63)

(11.834.952,63)

Ajuste de Exerc Anterior

-

-

-

-

Saldo em 31/12/2018

12.608.254,00

24.274.221,92

-

(24.764.952,80)

12.117.523,12

-

-

-

-

Aum de Capital com Reservas
Adiantamento de Capital

Aum de Capital com Reservas
Adiantamento de Capital

-

5.714.414,76

-

-

5.714.414,76

Resultados Acumulados

-

-

-

(5.652.263,65)

(5.652.263,65)

Ajuste de Exerc Anterior

-

-

(10.648,27)

-

(10.648,27)

Saldo em 31/03/2019

12.608.254,00

29.988.636,68

(10.648,27)

(30.417.216,45)

12.169.025,96
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de março de 2019 e dezembro de 2018
(Valores expressos em reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Prejuízo Líquido do Exercício
Ajustes para:

1° Trimestre 2019

1° Trimestre 2018

(5.652.263,65)

31/12/2018

(2.169.367,01)

(13.995.507,90)

32.018,63

621.455,04

(2.137.348,38)
(38.545,90)

(8.811,52)
(13.382.864,38)
(12.941,70)

(64.162,92)

(4.000,00)

-

-

(1.878,54)

(14.608,50)

(42.484,24)

(34.822,76)

1.666,80

3.233,10

2.155,40

-

112.756,43

327.958,74

877.603,81

(2.285,41)

80.919,62

108.922,80

Fornecedores

190.433,61

(145.715,16)

(158.197,96)

Obrigações Tributárias
Provisões a CP

(455,93)
176.185,00

35,38
347.558,05

624,73
538.635,58

(251.120,84)

45.160,85

387.618,66

(5.300.781,52)

(1.847.935,54)

(12.518.202,27)

(1.767.923,21)

(1.009.996,16)

(8.539.752,82)

Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimento

(1.767.923,21)

(1.009.996,16)

(8.539.752,82)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Participação do acionista controlador
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento

5.714.414,76
5.714.414,76

3.542.021,83
3.542.021,83

24.274.221,57
24.274.221,57

Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes no exercício
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

(1.354.289,97)
3.995.270,75
2.640.980,78

684.090,13
779.004,27
1.463.094,40

3.216.266,48
779.004,27
3.995.270,75

357.253,03

Despesas de depreciação e amortização
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado líquido Ajustado:
Variação do Ativo

(10.648,27)
(5.305.658,89)
(107.879,06)

Duplicatas a receber

(4.465,00)

Suprimento de Fundos
Impostos a Recuperar
Estoques
Despesas Antecipadas
Demais valores de curto prazo
Variação do Passivo
Pessoal e Encargos

Demais obrigações a curto prazo
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de ativos imobilizados

“A informação sobre fluxos de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contábeis
uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e as
necessidades da entidade para utilizar esses fluxos de caixa.”
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(Item 111 – CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis)

Notas explicativas às informações intermediárias
referentes ao primeiro trimestre de 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, incluem informações de natureza patrimonial, econômica,
financeira, legal, física e social, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis e eventos
subsequentes ao balanço.

1.

A Companhia e suas operações

Somos uma sociedade de economia mista criada pela Lei Municipal R 005/2013 para explorar atividades
de interesse para o desenvolvimento do Município de Maricá. Tais atividades incluem, dentre outras, a
execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e outras obras semelhantes, a elaboração de
planos diretores, estudos de viabilidade relacionados com obras e serviços de engenharia, os serviços
aeroportuários incluindo a utilização de aeroporto e movimentação de aeronaves. As atividades que
desenvolvemos, atualmente, estão descritas em nosso estatuto social.
A legislação brasileira exige que a Prefeitura Municipal de Maricá, como nosso acionista controlador,
detenha a maioria das ações da companhia com direito a voto, tendo o poder de eleger a maioria dos
integrantes do nosso Conselho de Administração. Os diretores executivos responsáveis pela gestão da
companhia são eleitos pelo Conselho de Administração

2.

Base de apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas
as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas.
As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor.
Além disso, as demonstrações tiveram como base os balancetes de verificação mais recentes possíveis, no caso,
emitidos em 28 de maio de 2019. Qualquer alteração ou evento subsequente a essa data não foi abrangida por
tais demonstrações, sendo evidenciadas em publicações posteriores.
2.1 Moeda Funcional
A moeda funcional é o real, que é a moeda corrente no Brasil.
2.2 Informações comparativas
A Companhia buscou dentro do possível proceder com a informação comparativa entre períodos em
atendimento ao item 38 do CPC 26 (R1) – Apresentação das demonstrações contábeis bem como buscou
expressar informações auxiliares ao entendimento das demonstrações contábeis e informações complementares
as mesmas por meio das presentes Notas explicativas.
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2.3 Sumário das Práticas Contábeis
As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela Companhia nas
demonstrações contábeis apresentadas.
2.4 Caixa e equivalentes de caixa
Incluem os depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez, prontamente
conversíveis a qualquer momento e com risco insignificante

2.5 Imposto de Renda
Contém o saldo do imposto de renda a recuperar referente a antecipações do imposto referente a aplicações
financeiras, além do saldo negativo de IR. O saldo negativo de Imposto de renda se verifica quando, ao final
do ano-calendário, a Companhia, contrapondo o IRPJ e a CSSL devidos e o IRRF pago ao longo do ano,
referente a aplicações financeiras. Desse modo, por ter prejuízo fiscal, a empresa pagou mais tributo do que
deveria. Assim, o pagamento do IRRF a maior configura indébito passível de compensação, nos termos da Lei
9.430/96, após o encerramento do ano calendário.
2.6 Imobilizado
Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada.

2.7 Capital Social e Remuneração aos Acionistas
O Capital Social está representado por ações ordinárias. Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos
acionistas se dará sob a forma de dividendos, com base no limite definido no estatuto social da Companhia.

2.8 Reconhecimento de receitas e despesas
A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros serão gerados para a
Companhia e quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável, compreendendo o valor justo da
contraprestação recebida ou a receber pelos serviços prestados.
As despesas gerais e administrativas representam os gastos, pagos ou incorridos, para a gestão da empresa, e
constituem-se de várias atividades gerais que beneficiam todas as fases do negócio ou objeto social. Constam
dessa categoria itens como honorários da administração (Diretoria e Conselho), salários e encargos do pessoal
administrativo, despesas com serviços de terceiros, despesas com depreciação e amortização etc.
As despesas tributárias refletem as despesas com as contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS.
O resultado financeiro líquido é incluído os juros, o desconto e a atualização monetária prefixada, além de
outros tipos de receitas ou despesas, como as oriundas de aplicações temporárias em títulos. Como se verifica,
nas despesas financeiras (ou receitas) só se incluem os juros, mas não as atualizações monetárias ou variações
cambiais de empréstimos, as quais são registradas separadamente nas variações monetárias. Nas despesas
financeiras incluem-se ainda o as tarifas bancárias, o IRRF e o IOF sobre aplicações financeiras.
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
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3.

Do Balanço Patrimonial

Estão discriminados abaixo o comparativo entre o primeiro trimestre de 2019 e o fim do exercício de 2018:
Discriminação

31/03/2019

31/12/2018

Banco C/Movimento

70.639,65

1.224,33

Fundo de Aplicação Financeira

2.570.341,13

1.461870,07

Total

2.640.980,78

1.463.094,40

3.1 Ativo Não circulante
3.1.1 Imobilizado – Por tipo de ativos
O ativo imobilizado corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades empresariais.
Benfeitorias

Equipamentos e Outros
Bens

Total

Saldo em 31/12/2018

5.176.746,65

3.182.448,06

8.359.194,71

Adições
(-) Depreciações/Amortizações

1.528.202,45
(130.689,88)

239.720,76
(118.116,92)

1.767.923,21
(248.806,80)

Saldo em 31/03/2019

6.574.259,22

3.304.051,90

9.878.311,12

Descrição

3.1.2 Intangível
O ativo intangível corresponde ao bem não monetário identificável sem substância física.
Descrição

Benfeitorias

Saldo em 31/12/2018

929.539,14

Adições
(-) Depreciações/Amortizações

(108.446,23)

Saldo em 31/03/2019

821.092,91
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3.2 Patrimônio Líquido

3.2.1

Capital Social Realizado

Em 31/03/2019, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 12.608.254,00 está representado por
12.608.254 ações ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 .
3.2.2

Transações de capital

As Transações de Capital compreendem os recursos financeiros recebidos do ente controlador para pagamento
de despesas com pessoal, custeio e de capital, ou seja, transações com o acionista na qualidade de proprietário.
Em 31/03/2019, os ingressos acumulados perfazem o total de R$ 29.988.636,68, registrados contabilmente no
Patrimônio Líquido sob a rubrica “ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC”.

3.2.3

Dividendos

O Estatuto Social determina que os acionistas tenham direito, em cada exercício, aos dividendos, que não
poderão ser inferiores a 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado
pelas ações em que se dividir o capital da companhia. Considerando a inexistência de lucros, não foi
proposto pagamento de dividendos pelo Conselho de Administração.

4.

Da Demonstração do Resultado do Exercício

4.1 EBITDA
O EBITDA reflete o potencial de geração de caixa da empresa. É um indicador calculado como sendo o
resultado líquido do período acrescido do resultado financeiro líquido, da depreciação e amortização. O
EBITDA não está previsto nas normas internacionais de contabilidade – IFRS. A empresa apresenta o EBITDA
para refletir melhor a visão dos Administradores quanto à formação do resultado das atividades correntes da
empresa. Os valores do período anterior estão sendo apresentados para fins de comparabilidade.
Importante citar que o EBITDA não deve ser base de comparação com o divulgado por outras empresas e não
deve ser considerado como substituto a qualquer outra medida calculada de acordo com o IFRS. A
Administração apresenta o EBITDA como uma informação adicional sobre rentabilidade e deve ser
considerado em conjunto com outras medidas e indicadores de desempenho para um melhor entendimento
sobre o desempenho da companhia.

5.

Apresentação da Informação Orçamentária

Fortemente influenciada pela NBC TSP 24 – Apresentação da Informação Orçamentária nas
Demonstrações Contábeis, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que determina que as
demonstrações de órgãos governamentais, inclusive empresas públicas dependentes, disponibilizem ao
público os seus orçamentos aprovados.
O Objetivo é expor as variações entre aquilo que foi orçado e aquilo que foi realizado. Trata-se do processo
de accountability, que representa o compromisso “ético e legal” de responder pela responsabilidade
delegada no que tange ao manejo de recursos públicos.
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As receitas e as despesas orçamentárias do primeiro trimestre de 2019, estão demonstradas abaixo de acordo
com suas especificações e apresentadas de forma a demonstrar a execução simplificada de cada segmento.
Receitas:
Quadro Resumo de Execução da Receita
Descrição

Previsto

Arrecadado

Diferença

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

31.660,75

(31.660,75)

Tarifa Aeroportuária

2.000.000,00

280,00

1.999.720,00

Integralização de Capital

48.550.390,04

5.714.414,76

42.835.975,28

Dedução de Imposto de Renda sobre a receita

-

-

-

Dedução de IOF sobre a receita

-

-

-

54.550.390,04

5.746355,51

48.804.034,53

Taxas de Estacionamento
Remuneração de Depósitos Bancários

Total

Despesas:
Quadro Sintético da Execução da Despesa
Dotação Atualizada

54.550.390,04

Despesas Empenhadas

33.469.591,61

Despesas Liquidadas

5.015.552,08

Despesas Pagas

4.867.209,78

Despesas Não Liquidadas

28.454.039,53

Despesas Liquidadas a Pagar

148.342,30

Crédito Disponível

21.080.798,43

Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 31 de março de 2019
Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.
CNPJ: 20.009.382/0001-21
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