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VIAÇÃO SORRISO DE MINAS S.A. - CNPJ: 12.463.689/0001-70

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Ativo                                                           Nota
   Explicativa   2019          2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ..... 5 879 1.376 
Clientes ......................................... 6 7.346 6.340
Adiantamentos ............................. 7 312 177 
Impostos a recuperar ................... 8 1.621 990 
Estoques ....................................... 9 949 919 
Outros contas a receber ............... 10 9 62 
Partes relacionadas ...................... 11           137              -
   11.253 9.864
Não Circulante
Partes relacionadas ...................... 11 8.832 10.911
Depósitos judiciais ......................  1.078 1.666 
Investimentos ...............................  4 3 
Imobilizado .................................. 12 26.882 31.601 
Intangível......................................              1            1
      36.797   44.182

Total do ativo ..............................  48.050 54.046

            2019      2018
Lucro/Prejuízo do exercício .....  2.169 (303)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício:
Depreciação .................................    (7.460)     4.464
   (5.291) 4.161
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(-/+) Diminuição no contas a receber  (1.006) (3.095)
(-/+) Aumento líquido em adiantamentos  (135) 19
(-/+) (Diminuição)/aumento líquido
 em impostos a recuperar ............  (631) (104)
(-/+) Aumento líquido/(diminuição) em estoques (30) 129
(-/+) (Diminuição)/aumento líquido
 em outras contas a receber .........  641 (514)
(-/+) (Diminuição)/aumento líquido em fornecedores (66) (268)
(-/+) Diminuição em obrigações trabalhistas  466 (595)
(-/+) (Diminuição)/aumento líquido
 em obrigações tributárias ...........  1.667 (498)
(-/+) (Diminuição)/aumento líquido
 em vales transportes em trânsito   (713) (635)
(-/+)(Diminuição)/aumento líquido em outros passivos 1.953        (68)
(=) Caixa líquido das atividades operacionais (3.145) (1.468)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações/Reduções no imobilizado  12.179 (14.454)
Aplicações em investimentos .....  (1) -
Partes relacionadas ......................    (1.340)        582
(=)Caixa líquido das atividades de investimento 10.838 (13.872)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos ..    (8.190)   16.387
(=) Caixa líquido das atividades de financiamento  (8.190)   16.387
Aumento líquido/(redução) de caixa
 e equivalentes de caixa .............       (497)     1.047
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.376 329
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício         879     1.376
Aumento líquido/(redução) de caixa
 e equivalentes de caixa .............   (497) 1.047

 Passivo e Patrimônio                           Nota
Líquido  Explicativa            2019         2018
Circulante
Fornecedores .............................. 13 1.316 1.382
Empréstimos e financiamentos  14 7.236 8.186
Obrigações trabalhistas ............. 15 3.286 2.820
Obrigações tributárias ............... 16 5.366 3.133
Vales transportes em trânsito .... 17 5.550 6.263
Partes relacionadas .................... 11 1.368 4.648
Outras obrigações ......................         1.954               1
   26.076 26.433
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  14 12.826 20.066
Provisão para contingências ..... 18 1.788 1.788
Obrigações tributárias ............... 16 2.532 3.098
Partes relacionadas .................... 11        1.141        1.143
   18.287 26.095
Patrimônio Líquido
Capital social .............................. 19 5.634 5.634
Lucro/Prejuízos acumulados ....       (1.947)      (4.116)
          3.687         1.518
Total do passivo e patrimônio Líquido  48.050 54.046

                             Nota
  Explicativa            2019         2018
(=) Receita operacional líquida 20 57.286 56.071
(-) Custo serviços prestados .....  21   (50.246)    (52.500)
(=) Lucro Bruto .......................   7.040 3.571
(=) Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 22 (3.327) (2.426)
Despesas com pessoal ..............   (1.151) (1.061)
Outras receitas e despesas operacionais         1.992         1.760
       (2.486)      (1.727)
(=) Resultado antes das despesas
 e receitas financeiras .............   4.554 1.844
(=) Resultado financeiro
Receitas financeiras ..................  23 313 151
Despesas financeiras ................  23     (2.698)      (2.298)
       (2.385)      (2.147)
(=) Prejuízo antes do Imposto de
 Renda e Contribuição Social          2.169         (303)
IR e CS correntes ......................                  -                 -
(=) Lucro/Prejuízo do exercício         2.169         (303)
Lucro (Prejuízo) básico por ação  0,5882832 (0,1996047)
Lucro (Prejuízo) diluído por ação  0,5882832 (0,1996047)

                                    2019         2018
Prejuízo do exercício ...............  2.169 (303)
Outros resultados abrangentes ..               -                -
Total dos resultados abrangentes  2.169 (303)

 Capital Prejuízos 
 realizado acumulados    Total
Saldos em 1° de janeiro de 2018 5.634 (3.813) 1.821
Prejuízo do exercício .................               -             (303)   (303)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 5.634 (4.116) 1.518
Prejuízo do exercício .................               -             2.169   2.169
Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.634 (1.947) 3.687

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações do resultado Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 
de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício 
Findo em 31 de Dezembro de 2019 - (Valores em Milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social a ex-
ploração do serviço de transporte coletivo urbano, suburbano, inte-
rurbano, interestadual, intermunicipal, internacional, transporte ro-
doviário escolar, transporte rodoviário industrial, transporte 
rodoviário turístico de superfície, fretamento e a participação em 
outras companhias dedicadas a todo e qualquer ramo de atividade 
legalmente permitida, na qualidade de sócia quotista ou acionista. O 
direito de exploração dessa atividade está vinculado aos prazos e re-
gras estabelecidas pelo poder público. 2. Base de elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis: 2.1. Declaração de 
conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do 
CPC): As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sen-
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamen-
tos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações contábeis foram 
aprovadas pela administração em 17 de julho de 2020. Após sua 
emissão, somente os quotistas têm o poder de alterar as demonstra-
ções financeiras. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram pre-
paradas com base no custo histórico, exceto quando indicado em 
nota explicativa específica. 2.3. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Re-
ais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram 
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado 
de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepara-
ção das demonstrações financeiras, a Administração utilizou julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e des-
pesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Esti-
mativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 3. 
Principais práticas contábeis adotadas: As Demonstrações Con-
tábeis estão estruturadas de acordo com as normas contábeis de uso 
corrente e de conformidade com as disposições vigentes na legisla-
ção societária, onde aplicável, apresentando-se de forma comparada 
com as do exercício anterior, inclusive, de acordo com a Lei nº 
11.638/07. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, levando em conta as 
seguintes e principais diretrizes. 3.1. Moeda estrangeira: Transa-
ções em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moe-
das funcionais das entidades da Companhia pelas taxas de câmbio 
nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados 
e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são reconver-
tidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos 
e passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em 
moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa 
de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não 
monetários que são mensurados com base no custo histórico em 
moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da 
transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da con-
versão são geralmente reconhecidas no resultado. 3.2. Instrumentos 
financeiros: • Ativos financeiros não derivativos; A Companhia 
reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida na 
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são 
reconhecidos na data da negociação quando a Companhia se tornar 
parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia não 
reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere 
os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferi-
dos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia 
nos ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou 
passivo separado. A Companhia não reconhece um passivo financei-
ro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. 
Os ativos ou passivos financeiros serão compensados e o valor líqui-
do apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a 
Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A 
Companhia tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: Em-
préstimos e recebíveis: Esses ativos são mensurados inicialmente 
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação direta-
mente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os empréstimos 
e recebíveis são mensurados pelo custo amortizado utilizando o 
método dos juros efetivos. Caixa e equivalentes de caixa: Nas de-
monstrações de fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem 
saldos negativos de contas garantidas que são exigíveis imediata-
mente e são parte integrante da gestão de caixa da Companhia. • 
Passivos financeiros não derivativos: Um passivo financeiro é 
classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado 
caso seja classificado como mantido para negociação ou designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da tran-
sação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses 
passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e mudanças no 
valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconheci-
das no resultado do exercício. Outros passivos financeiros não deri-
vativos são mensurados inicialmente pelo valor justo deduzidos de 
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reco-
nhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Compa-
nhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornece-
dores e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos. 3.3. Imobilizado: • Reconhecimento e mensu-
ração; Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, que inclui os custos de empréstimos capita-
lizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando 
partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas 
úteis, elas são registradas como itens separados (componentes prin-
cipais) de imobilizado. • Custos subsequentes; Custos subsequen-
tes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios eco-
nômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela 
Companhia. • Depreciação: A depreciação é calculada para amorti-
zar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores re-
siduais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil 
estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos 
arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil esti-
mada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmen-
te certo que a Companhia obterá a propriedade do bem ao final do 
prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados. 3.4. Ativos 
intangíveis: • Software; O software comprado que não seja parte 
integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado no 
intangível. • Gastos subsequentes; Os gastos subsequentes são ca-
pitalizados somente quando eles aumentam os benefícios econômi-
cos futuros incorporados no ativo específico ao quais se relacionam. 
Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado interna-

mente e marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 
• Amortização: A amortização é calculada utilizando o método line-
ar baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de seus valores 
residuais estimados. A amortização é reconhecida no resultado base-
ando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de 
ativos intangíveis, que não ágio, a partir da data em que estes estão 
disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o 
padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados 
no ativo. Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são 
revistos a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados caso 
seja adequado. 3.5. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e ou-
tros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de 
valor), sendo o saldo apresentado líquido de saldos em contas garan-
tidas na demonstração do fluxo de caixa. 3.6. Contas a receber de 
clientes: Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço 
patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses 
créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando 
aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua 
realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é consti-
tuída em montante considerado suficiente pela Administração para 
cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O 
valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode 
ser modificado em função das expectativas da Administração com 
relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim 
como por mudanças na situação financeira dos clientes. 3.7. Esto-
ques: Os estoques estão registrados pelo custo médio histórico, ajus-
tados ao valor realizável líquido, quando este for menor que o custo. 
O valor líquido de realização é o preço de venda estimado, no curso 
normal dos negócios, deduzidos os custos históricos e conversão bem 
como custos para colocar os estoques em sua localização e condição 
atual. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa “7”. 3.8. Re-
dução ao valor recuperável - Impairment: (i) Ativos financeiros 
(incluindo recebíveis): Ativos financeiros não classificados como 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são avaliados 
em cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de 
perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva de que 
ativos financeiros tiveram perda de valor inclui: • Inadimplência ou 
atrasos do devedor; • Reestruturação de um valor devido à Compa-
nhia em condições que não seriam aceitas em condições normais; • 
Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recu-
peração judicial; • Mudanças negativas na situação de pagamentos 
dos devedores ou emissores; • Desaparecimento de um mercado ativo 
para o instrumento devido a dificuldades financeiras; • Dados obser-
váveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de 
caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. Ativos financei-
ros mensurados ao custo amortizado: A Companhia considera evi-
dência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado 
tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos in-
dividualmente significativos são avaliados quanto à perda por redução 
ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido perda de valor 
individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer 
perda de valor que possa ter ocorrido, mas não tenha ainda sido iden-
tificada. Ativos que não são individualmente significativos são avalia-
dos coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento 
de ativos com características de risco similares. Ao avaliar a perda por 
redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza 
tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda 
incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração se as 
condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais 
provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas ten-
dências históricas. Uma perda por redução ao valor recuperável é 
calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente 
dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros 
efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e 
refletidas em uma conta de provisão. Quando a Companhia considera 
que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são bai-
xados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, 
a provisão é revertida através do resultado. (ii) Ativos não financei-
ros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, 
que não estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de 
balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estima-
do. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente. 3.9. 
Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem 
uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de 
eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor 
possa ser feita. 3.10. Receita operacional: A receita compreende o 
valor da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização 
de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é 
apresentada líquida dos impostos e abatimentos. 3.11. Receitas finan-
ceiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem re-
ceitas de juros sobre aplicações financeiras e são reconhecidas no re-
sultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras 
abrangem, principalmente, despesas com empréstimos e variação 
cambial. 3.12. Provisão para contingências: Os passivos contingen-
tes são constituídos sempre que a perda for avaliada como provável o 
que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança levando em conta a opinião dos assessores 
jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anterio-
res, complexidade e no posicionamento de tribunais. Os passivos 
contingentes classificados como perdas possíveis não são reconheci-
dos contabilmente, sendo apenas divulgados nas demonstrações fi-
nanceiras, e os classificados como remotos não requerem provisão e 
nem divulgação. 3.13. Outros passivos circulantes e não circulan-
tes: Um passivo é reconhecido no balanço quando a Agres possui 
uma obrigação legal como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimati-
vas do risco envolvido. São demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações 
monetárias, quando aplicáveis, até as datas dos balanços. 3.14. Men-
suração do valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido na 
venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma 
transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensu-
ração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais 
vantajoso ao qual a Companhia tem acesso nessa data. O valor justo 
de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-perfor-
mance). O risco de descumprimento inclui, entre outros, o próprio 
risco de crédito da Companhia. Uma série de políticas contábeis e 
divulgações da Companhia requer a mensuração de valores justos, 
tanto para ativos e passivos financeiros como não financeiros. Quan-
do disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumen-
to utilizando o preço cotado num mercado ativo para esse instrumen-
to. Um mercado é considerado como ativo se as transações para o 
ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para 
fornecer informações de precificação de forma contínua. Se não hou-
ver um preço cotado em um mercado ativo, a Companhia utiliza 
técnicas de avaliação que maximizam o uso de dados observáveis 
relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A técnica de 
avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do 
mercado levariam em conta na precificação de uma transação. Se um 

ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de com-
pra e um preço de venda, a Companhia mensura ativos com base em 
preços de compra e passivos com base em preços de venda. A melhor 
evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconheci-
mento inicial é normalmente o preço da transação - ou seja, o valor 
justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Companhia determinar 
que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transa-
ção e o valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado num 
mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa 
técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não observáveis são 
julgados como insignificantes em relação à mensuração, então o ins-
trumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajusta-
do para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento ini-
cial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é 
reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do 
instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente su-
portada por dados de mercado observáveis ou a transação é encerrada, 
o que ocorrer primeiro. 3.15. CPC 48 (IFRS 9) Instrumentos Fi-
nanceiros: O CPC 48 (IFRS 9) substituiu as orientações existentes na 
CPC 38 (IAS 39) Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Men-
suração. O CPC 48 (IFRS 9) incluiu novos modelos para a classifica-
ção e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de 
perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, 
como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A 
nova norma manteve as orientações existentes sobre o reconhecimen-
to e desreconhecimento de instrumentos financeiros do CPC 38 (IAS 
39). Com a vigência da referida norma, a classificação passou a ser 
baseada no modelo de negócios pelo qual um ativo financeiro é ge-
renciado pelos seus fluxos de caixa contratuais. A nova norma preser-
vou parte dos requisitos da norma anterior para a classificação de 
passivos financeiros. As alterações substanciais na classificação do 
valor justo estão apresentadas a seguir: (i) a parcela da alteração no 
justo valor que é atribuível a alterações no risco de crédito do passivo 
é apresentada em outros resultados abrangentes; e (ii) a parcela rema-
nescente da variação no valor justo é apresentada no resultado do 
exercício. A Administração da Companhia avaliou os impactos da 
adoção do CPC 48 (IFRS 9) em suas operações e não identificou 
impactos significativos. A classificação de instrumentos financeiros 
de acordo com a nova norma está demonstrada na Nota 3.2. - Instru-
mentos financeiros por categoria. 3.16. CPC 47 (IFRS 15) Receita 
de Contrato com Clientes: O CPC 47 (IFRS 15) introduziu uma 
estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reco-
nhecida e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47 (IFRS 15) 
substituiu as normas vigentes para o reconhecimento de receitas, in-
cluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de 
Construção e as correspondentes interpretações. A Administração da 
Companhia analisou as suas operações com base no modelo de cinco 
etapas definido por esta nova norma e não identificou impactos signi-
ficativos. A Nota 3.10 acima descreve os diferentes tipos de receita da 
Companhia e a forma de reconhecimento de cada uma destas receitas. 
No caso da venda de produtos, as receitas continuarão sendo reconhe-
cidas quando os produtos são entregues na localidade do cliente, 
considerado como o momento em que o cliente aceita os bens e os 
riscos e benefícios relacionados à propriedade são transferidos. A re-
ceita é reconhecida neste momento desde que a receita e os custos 
possam ser mensurados de forma confiável, o recebimento da contra-
prestação seja provável e não haja envolvimento contínuo da Compa-
nhia com os produtos. No caso da venda de serviços, as receitas con-
tinuarão sendo reconhecidas com base nos serviços efetivamente 
realizados até a data do balanço, uma vez que o valor justo e os preços 
de venda dos serviços individuais são relativamente semelhantes. 
3.17. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda 
não estavam em vigor em 31 de dezembro de 2018: As seguintes 
normas e interpretações foram emitidas ou revisadas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), em consonância com o documen-
to correlato emitido pelo International Accouting Standards Board 
(IASB). Apesar de o IASB encorajar a adoção antecipada de novas 
normas emitidas, tal prática não é permitida no Brasil pelo CPC, por-
tanto a Companhia às aplicará apenas na data de sua adoção inicial. a) 
CPC 06 R2 (IFRS 16) Operações de arrendamento mercantil: O 
CPC 06 R2 (IFRS 16) introduz um modelo único de contabilização de 
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arren-
datário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu di-
reito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. 
Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto pra-
zo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece 
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classifi-
car os arrendamentos em financeiros ou operacionais. O CPC 06 R2 
(IFRS 16) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 
(IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações 
de Arrendamento Mercantil. A Norma é efetiva para períodos anuais 
com início em ou após 1º de janeiro de 2019. b) ICPC 22 (IFRIC 23) 
Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: Esta Inter-
pretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração no CPC 32 (IAS 12) quando há incerteza sobre os trata-
mentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deve 
reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passi-
vo, aplicando os requisitos do CPC 32 (IAS 12) com base no lucro 
tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utiliza-
dos, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, 
aplicando esta Interpretação. Ao avaliar se e como o tratamento fiscal 
incerto afeta a determinação de lucro tributável (prejuízo fiscal), base 
fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e 
alíquotas fiscais, a entidade deve assumir que a autoridade fiscal exa-
minará os valores que tem direito de examinar e tenha pleno conheci-
mento de todas as informações relacionadas ao realizar esses exames. 
4. Gestão de risco financeiro: Visão geral: A Companhia apresenta 
exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos fi-
nanceiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; 
• Risco de moeda; • Risco de taxa de juros. Essa nota apresenta infor-
mações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supra-
mencionados, os objetivos da Companhia, políticas e processos para 
a mensuração e gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital 
da Companhia. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao 
longo dessas demonstrações financeiras. Estrutura do gerencia-
mento de risco: A Companhia possui e segue a política de gerencia-
mento de risco que orienta em relação a transações e requer a diversi-

ficação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a 
natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente 
monitoradas e gerenciadas a fim de avaliar os resultados e os impac-
tos no fluxo de caixa. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de 
prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou contraparte em 
um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes e 
em títulos de investimento. A gestão de risco de crédito da Compa-
nhia em relação a clientes adota como prática a análise das situações 
financeiras e patrimonial de seus clientes, assim como a definição de 
limites de crédito, assim como busca incluir garantias em montantes 
suficientes para reduzir ao mínimo o risco de crédito das operações, 
além do acompanhamento permanente da carteira em aberto. Risco 
de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá en-
contrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com 
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista 
ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na admi-
nistração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre 
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vence-
rem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inacei-
táveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. Risco 
de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de 
mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros ou, ainda, nos 
preços dos produtos comercializados ou produzidos pela Companhia 
e dos demais insumos utilizados no processo de produção, têm nos 
ganhos da Companhia. O objetivo do gerenciamento de risco de mer-
cado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, 
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retor-
no. Risco de moeda: A Companhia está sujeita ao risco de moeda 
nas vendas, compras denominadas em uma moeda diferente da res-
pectiva moeda funcionais da Companhia, o Real (R$). A moeda na 
qual estas transações são denominadas principalmente é o dólar 
americano (US$). Com relação a outros ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira, a Companhia considera que sua 
exposição líquida é gerenciada a um nível aceitável, comprando ou 
vendendo em moedas estrangeiras a taxas à vista, quando necessário, 
para tratar instabilidades de curto prazo. Risco de taxa de juros: De-
corre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decor-
rentes de oscilações das taxas de juros incidentes sobre seus ativos e 
passivos financeiros. As aplicações financeiras contratadas sofrem 
valorização com base na variação do CDI, sendo os encargos calcula-
dos de acordo com as condições usuais praticadas pelo mercado.
5. Caixa e equivalentes de caixa:       2019      2018
Caixa .............................................................. 196 72
Numerários em trânsito ................................ 182 97
Bancos conta movimento ............................ 91 80
Aplicações financeiras .................................        410     1.127
 879 1.376
Em 31 de dezembro de 2019, os Certificados de Depósitos Bancários 
- CDBs são remunerados por taxas 100,80% do CDI. Os CDBs são 
classificados pela Administração da Companhia na rubrica “Caixa 
e equivalentes de caixa”, por serem considerados ativos financeiros 
com possibilidade de resgate imediato e sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor. 6. Clientes: A rubrica de clientes refe-
re-se a clientes nacionais, e os saldos vencidos há longa data estão 
em cobrança, motivo pelo qual a administração entende que não há 
necessidade de constituir provisão para perda estimada de créditos 
em liquidação duvidosa.
      2019      2018
Ubertrans ....................................................... 114 3 
Ubertrans - crédito idosos ............................     7.232     6.337 
  7.346 6.340 
7. Adiantamentos:       2019      2018
Adiantamento a funcionários....................... 306 170 
Adiantamento a fornecedores ......................            6            7 
  312 177 
8. Impostos a recuperar:        2019      2018
ISS a Compensar .......................................... 1.328 487
IRRF sobre Aplicações Financeira ............. - 3
IRPJ E CSLL Estimativa ............................. 203 184
Parcelamento PRT ........................................ 90 90
Parcelamento PERT              -        226
  1.621 990
9. Estoques:       2019      2018
Peças e Acessórios ........................................ 753 680
Combustíveis ................................................ 107 131
Recuperação de Peças .................................. 5 1
Outros Estoques ............................................          84        107
  949 919
10. Outras contas a receber:       2019      2018
Venda de frota ...............................................            9          62
  9 62
A rubrica de outras contas a receber refere-se a vendas de ônibus 
usados, no qual é estabelecido prazo de vencimento de até 12 meses.
11. Partes relacionadas:  No curso habitual das atividades e em condi-
ções de mercado, são mantidos pela Companhia operações com partes 
relacionadas, tais como contas a receber de negociações comerciais e 
contratos entre as partes. O demonstrativo, a seguir, apresenta, discri-
minado por modalidade tais operações com estas partes relacionadas:
       2019      2018
Viação Cidade de Porto Seguro Ltda. ......... - 563
VCS-Group Participações Ltda. .................. 45 45
Senestra Participações Ltda. ........................ 325 325
PMG Gestão de Bens e Participações Ltda.  5.532 
5.421
Viação Cidade de Porto Seguro Ltda.-Filial Itabuna    3.067     4.557
  8.969 10.911
Ativo circulante ............................................ 137 3.762
Ativo não circulante ..................................... 8.832 7.149
Passivo
Viação Cidade Sorriso Ltda. (Ctba) ............ (2.509) (3.940)
Viação Sorriso de Toledo Ltda. ...................              -   (1.851)
  (2.509) (5.791)
Passivo circulante ......................................... (1.368) (4.648)
Passivo não circulante ..................................   (1.141)   (1.143)
Total partes relacionadas .......................... 6.460 5.120
As operações realizadas junto às Companhias do grupo, relativos a 
aportes de capital de giro para manutenção das atividades normais 
das referidas Companhias foram firmados por tempo indeterminado, 
ficando pré-estabelecido que as devoluções dos recursos transferidos, 
deverão ocorrer quando se fizer necessário ou conveniente, levando em 
consideração a situação financeira e a necessidade de cada Companhia.
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