
SEXTA-FEIRA
26 DE MARÇO DE 2021

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A
CNPJ: 22.166.193/0001-98

Relatório da Administração
Aos acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Algar Soluções em TIC S/A apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição para prestar esclarecimentos a respeito desses documentos. 
Uberlândia-MG, 17 de março e 2021.                                                                                                                                                                                                                            A Administração.

Ativo Notas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 22.222 4.656
Contas a receber 5 67.928 31.359
Estoques 7.731 3.457
Tributos a recuperar 6 8.719 5.786
Despesas antecipadas 7.558 6.601
Imposto de renda e contribuição social a compensar - 16
Outros créditos  1.253 506
Total do ativo circulante  115.411 52.381
Não circulante  
Contas a receber 5 20.775 2.372
Tributos a recuperar 6 23.856 13.996
Despesas antecipadas 10.883 3.977
Depósitos judiciais 19 118
Outros créditos  200 211
  55.733 20.674
Investimentos  120 120
Imobilizado 7 360.088 282.578
Intangível 8 48.075 40.730
Ativo de direito de uso - IFRS 16 (CPC 06) 9 5.950 6.838
Total do ativo não circulante  469.966 350.940

  
Total do ativo  585.377 403.321

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais) 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital
social

Reserva 
legal

Reserva de
retenção de lucros

Dividendos 
adicionais propostos

Adiantamento para futuro
aumento de capital - AFAC

Lucros
acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 124.180 762 11.218 132 124.500 - 260.792
Adiantamento para futuro aumento de capital no exercício - - - 84.300 - 84.300
Aumento de capital com adiantamento para futuro aumento de Capital 141.500 - - - (141.500) - -
Dividendos adicionais aprovados - - - (132) - - (132)
Resultado líquido do exercício - - - - - 1.377 1.377
Destinação do lucro líquido:
  Constituição de reserva legal - 68 - - - (68) -
  Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (327) (327)
  Dividendos adicionais propostos - - - 131 - (131) -
  Retenção de Lucros - - 851 - - (851) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 265.680 830 12.069 131 67.300 - 346.010
Adiantamento para futuro aumento de capital no exercício - - - - 70.000 - 70.000
Aumento de capital com adiantamento para futuro aumento de Capital 77.300 - - - (77.300) - -
Dividendos adicionais aprovados - - - (131) - - (131)
Resultado líquido do exercício - - - - - 83.300 83.300
Destinação do lucro líquido:
  Constituição de reserva legal - 4.165 - - - (4.165) -
  Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (19.784) (19.784)
  Dividendos adicionais propostos - - - 7.914 - (7.914) -
  Retenção de Lucros - - 51.437 - - (51.437) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 342.980 4.995 63.506 7.914 60.000 - 479.395

Notas Explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais)

Demonstração dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional - A Algar Soluções em TIC S/A. é uma sociedade anônima de capital fechado com 
sede em Uberlândia – MG. É uma controlada da Algar Telecom S.A., holding do segmento de Telecom do Grupo 
Algar, cujas demonstrações financeiras consolidadas de 31/12/2020 e de 31/12/2019 foram auditadas pela De-
loitte Touche Tohmatsu. A Sociedade tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações e de valor adi-
cionado, exploração de provedor de serviços de internet, desenvolvimento, implementação, operacionalização 
e gerência de soluções de conteúdo e conectividade para acesso, armazenamento, apresentação e recuperação 
de dados, prestação de serviços de telemarketing ativo e receptivo, podendo alocar pontos de atendimentos de 
telemarketing, a cobrança e gerenciamento dos valores recebidos, aluguel de espaço e compartilhamento de es-
trutura, assessoria e consultoria na cadeia de operações de empresas, suporte técnico de informática à distância, 
desenvolvimento de soluções de comércio eletrônico, consultoria e treinamento, revenda de equipamentos e ou-
tros relacionados com as atividades de telecomunicações.  Autorização – ANATEL - Os serviços ofertados pela 
Companhia, bem como as tarifas cobradas, são regulamentados pela ANATEL, órgão responsável pela regulação 
do setor de telecomunicações no Brasil de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações e seus respectivos 
regulamentos. Nesse contexto, a Companhia possui a seguinte autorização:

Outorga Área de abrangência Vencimento
Autorização para prestação de Serviço
 de Comunicação Multimídia - SCM Todas as regiões do Brasil Indeterminado

Eventos ocorridos em 2020 Coronavírus – Covid-19 - No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o princi-
pal evento em destaque foi o agravamento da pandemia do coronavírus (Covid-19), trazendo relevantes impactos 
em todos os setores da economia mundial. Desde 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou a nova doença - “COVID-19” como uma pandemia, houve uma brusca mudança nas relações 
pessoais e profissionais em todo o mundo. Durante todo período em que persiste a pandemia, o principal foco da 
Companhia tem sido a saúde e segurança de seus associados, clientes e fornecedores. Nesse sentido, inúmeras 
medidas de segurança foram empregadas incluindo, entre outras, a adoção do trabalho remoto para praticamente 
toda a operação, com exceção dos técnicos de campo e das equipes de lojas, a suspenção de viagens e o contato 
exclusivamente remoto com fornecedores e demais parceiros. As funções operacionais de campo, por sua vez, 
passaram a contar com medidas de prevenção, protocolos, uso de EPIs, treinamentos e programa de testagem. 
Tudo para garantir a manutenção dos serviços com fundamental atenção à segurança de todos. A atividade 
operacional da Companhia vem se mostrando resiliente nesse cenário. A controladora Algar Telecom e as suas 
controladas, incluindo a Companhia, continuarão aplicando as suas medidas de segurança e poderão adotar 
novas ações ou adaptar as suas políticas, conforme as exigências e orientações das autoridades governamentais, 
sempre prezando pelo melhor interesse de seus associados, clientes, fornecedores e demais parceiros.
2. Bases de preparação e apresentação das demonstrações financeiras - a) Base de preparação - As de-
monstrações financeiras da Companhia foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações introduzidas 
pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e nos  pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emi-
tidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), e convergentes com os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”). b) Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram prepara-
das considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a avaliação de ativos e passivos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. c) Moeda funcional e moeda de apresentação - As 
demonstrações financeiras estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Com-
panhia. d) Uso de estimativas e julgamentos - As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, bem 
como as informações sobre incertezas relacionadas às premissas e estimativas que possuam um risco significa-
tivo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro abrangem as seguintes rubricas: • 
Contas a receber (nota explicativa nº 5); • Imobilizado (nota explicativa nº 7); • Intangível (nota explicativa nº 
8); • Ativo de direito de uso (nota explicativa nº 9); • Provisões de depósitos judiciais (nota explicativa nº 11).
3. Sumário das principais políticas contábeis - As políticas contábeis adotadas pela Companhia estão em 
conformidade com a legislação societária em vigor e com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC, mantendo consonância com as principais diretrizes de mensuração, avaliação e registro dos 
ativos, passivos e das transações operacionais ocorridas no exercício e estão alinhadas com as políticas contábeis 
adotadas pela controladora Algar Telecom S.A. e demais empresas ligadas. a) Imobilizado e Intangível - Vida útil 
média estimada - A depreciação e a amortização são reconhecida no resultado baseando-se no método linear de 
acordo com a vida útil estimada para o ativo, conforme segue:
i) Imobilizado: 31/12/2020 31/12/2019
Edifícios e benfeitorias (i) 26 28
Equipamentos de transmissão(ii) 23 18
Equipamentos de comutação 25 25
Equipamentos de terminais 7 7
Veículos(iii) 8 6
Móveis e utensílios (iii) 9 10
Equipamentos de energia e climatização 9 9
Infraestruturas 13 13
Equipamentos de processamento de dados  7 7
ii) Intangível:
Sistemas de informação 6 6
i) As vidas úteis das benfeitorias são de acordo com os prazos dos contratos de locação dos imóveis. ii) Houve 
revisão de Vida Útil de cabo fibra em 2020. iii)  Houve encerramento da vida útil de ativos incluídos na base 
de cálculo de 2019. 
b) Arrendamento - Ao firmar os contratos, a Companhia avalia se esses contratos são ou contêm arrendamentos. 
O contrato é, ou contém, um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado, 
por um prazo estipulado, em troca de uma contraprestação definida. Os seguintes requisitos são considerados 
na avalição dos contratos de arrendamento: • A existência de ativo expressamente identificado no contrato ou 
implicitamente especificado, com identificação no momento em que é disponibilizado para a Companhia; • A 
Companhia tem o direito de obter, substancialmente, todos os benefícios econômicos do uso do ativo identifica-
do, ao longo do período contratual; • A Companhia tem o direito de direcionar o uso do ativo identificado durante 
todo o prazo do contrato. No início de um contrato de arrendamento, as empresas arrendatárias reconhecem 
um passivo de arrendamento referente às contraprestações a serem transferidas, assim como é reconhecido um 
ativo de direito de uso, que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento. 
Não são reconhecidos ativos e passivos para os contratos com prazos que não ultrapassam 12 meses, e para os 
casos de arrendamento de ativos de baixo valor. Para efeito desta política, a Companhia definiu, na adoção da 
norma contábil, como baixo valor os montantes até R$ 20 (vinte mil reais). c) Novas normas e interpretações - i) 
Normas novas ou revisadas em vigor no exercício de 2020: - CPC 00 (R2) – Estrutura conceitual para relatórios 
financeiros. - Alteração à IFRS 16 (CPC 06) - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19. ii) Normas 
novas, emitidas e ainda não aplicáveis - As principais normas novas e alteradas emitidas, mas ainda não em vigor 
até à data de emissão dessas demonstrações financeiras são as apresentadas a seguir. A Companhia pretende 
adotar essas normas novas ou alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.
- IFRS 17 Contratos de Seguros
- IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas 
 e   IAS 28 (alterações) 

Venda ou contribuição de ativos entre um investidor 
e sua Coligada ou Joint Venture.

- Alterações à IFRS 3 Definição de negócios 
- Alterações à IAS 1 e IAS 8 Definição de “material” (materialidade)

- Alteração à IAS 1 (CPC 26)
Classificação do passivo em circulante 
ou não circulante

- Alteração à IAS 16 (CPC 27)
Receitas geradas pelo imobilizado antes da 
sua colocação no uso pretendido

4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2020 31/12/2019

Caixa e bancos 244 684
Aplicações financeiras 21.978 3.972

22.222 4.656
5. Contas a receber

31/12/2020 31/12/2019
Valores faturados 66.533 21.957
Valores não faturados 27.662 14.851

94.195 36.808
Ajuste a valor presente (2.867) (342)
Provisão para perda esperada (2.625) (2.735)

88.703 33.731
Ativo circulante 67.928 31.359
Ativo não circulante 20.775 2.372
A composição, por idade, dos valores a receber vencidos é apresentada a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Vencidos até 30 dias 7.605 4.544
Vencidos entre 31 e 60 dias 3.631 1.776
Vencidos entre 61 e 90 dias 2.006 1.101
Vencidos entre 91 e 120 dias 1.919 799
Vencidos há mais de 120 dias 9.410 5.661
Total vencidos 24.571 13.881
Valores faturados a vencer 41.962 8.076
Valores não faturados 27.662 14.851

94.195 36.808

Passivo e patrimônio líquido Notas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 28.797 25.328
Salários, provisões e encargos sociais 11.486 7.729
Impostos taxas e contribuições 16.120 7.740
Imposto de renda e contribuição social a pagar 2.489 -
Passivo de arrendamento - IFRS 16 (CPC 06) 10 3.698 3.652
Dividendos a pagar 19.784 327
Títulos a pagar 25 848
Tributos parcelados 132 282
Receitas antecipadas 232 232
Outras obrigações 573 74
Total do passivo circulante 83.336 46.212
Não circulante
Passivo de arrendamento - IFRS 16 (CPC 06) 10 2.482 3.390
Títulos a pagar 11 2.099 2.839
Receitas antecipadas 2.042 2.218
Tributos parcelados 584 686
Imposto de renda e contribuição social diferidos 14.001 1.363
Provisões 12 1.238 603
Salários, 200 -
Total do passivo não circulante 22.646 11.099
Patrimônio líquido 13
Capital social 342.980 265.680
Reserva legal 4.995 830
Reserva de retenção de lucros 63.506 12.069
Dividendos adicionais propostos 7.914 131
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC 60.000 67.300
Total do patrimônio líquido 479.395 346.010
Total do passivo e do patrimônio líquido 585.377 403.321

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional líquida 247.687 105.464
Custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas (96.848) (66.032)
Resultado bruto 150.839 39.432
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (35.316) (31.862)
Despesas gerais e administrativas (2.518) (4.528)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (2.142) 942
Resultado operacional antes do resultado financeiro 110.863 3.984
Resultado financeiro líquido 60 (2.141)
  Receitas financeiras 1.859 394
  Despesas financeiras (1.799) (2.535)
Resultado antes do imposto de renda 110.923 1.843
Imposto de renda (27.623) (466)
  Corrente (14.986) (5.452)
  Diferido (12.637) 4.986
Resultado líquido do exercício 83.300 1.377
Quantidade ações (ON) 8 8
Lucro por ação ( em Reais) 10.412.500,00 172.125,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido do exercício 83.300 1.377
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 83.300 1.377

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 110.923 1.843
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 37.611 25.495
Ganho / perda na venda de imobilizado 1.092 299
Encargos financeiros líquidos (60) 2.141
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.356 722
Constituição (reversão) de provisões, líquido 947 253

152.869 30.753
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) em contas a receber (57.328) (19.502)
(Aumento) em estoques (4.274) (1.227)
(Aumento) em tributos a recuperar (12.793) (7.054)
(Aumento) em despesas antecipadas (7.863) (4.594)
(Aumento) redução em depósitos judiciais 8 (32)
(Aumento) em outros ativos circulantes e não circulantes (427) (451)
Aumento em fornecedores 3.469 3.567
Aumento em obrigações sociais 3.957 1.052
Aumento em impostos taxas e contribuições 8.380 4.870
Redução em outros passivos circulantes e não circulantes (291) (2.426)
Provisões pagas (70) (79)
Imposto de renda sobre o lucro, pago (12.340) -
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais 73.297 4.877
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamento por aquisição de imobilizado e intangível (121.044) (89.389)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades de investimentos (121.044) (89.389)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de passivo de arrendamento (4.229) (3.797)
Pagamento de juros e outros encargos financeiros - (964)
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC 70.000 84.300
Pagamento de dividendos (458) (462)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de financiamentos 65.313 79.077
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 17.566 (5.435)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.656 10.091
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 22.222 4.656
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 as principais transações de investimento que não repre-
sentaram movimentações de caixa e equivalentes de caixa são apresentadas como segue:

31/12/2020 31/12/2019
Aquisição de imobilizado e intangível, a prazo 10.796 11.588
Capitalização de AFAC 67.300 124.500
Direito de uso de ativos - IFRS 16 (CPC 06) 3.272 7.042

81.368 143.130
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A movimentação da provisão para perdas com créditos é apresentada a seguir:
31/12/2020 31/12/2019

Saldo inicial (2.735) (2.267)
Constituição de provisão no exercício (2.356) (722)
Baixas contra contas a receber 2.466 254
Saldo Final (2.625) (2.735)
6. Tributos a recuperar

31/12/2020 31/12/2019
ICMS - ativo imobilizado 31.863 19.300
IRPJ/CSLL 296 419
Outros 416 63

32.575 19.782
Ativo circulante 8.719 5.786
Ativo não circulante 23.856 13.996

7. Imobilizado - a) Imobilizado - valor líquido contábil

Edifícios e
benfeitorias

Equipamentos
de computação

Equipamentos
de terminais

Equipamentos e 
meios de

transmissão

Equipamentos
 de energia e
climatização Infraestrutura Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos de 
processamento 

de dados e outros Terrenos

Obras em
andamento

e outros Total
31/12/2020

Custo 5.576 39 73.936 196.060 6.256 4.666 622 9.254 82.191 4.070 49.281 431.951
Depreciação acumulada (735) (31) (12.663) (24.111) (2.165) (1.192) (462) (3.750) (26.754) - - (71.863)
Saldo líquido 4.841 8 61.273 171.949 4.091 3.474 160 5.504 55.437 4.070 49.281 360.088

31/12/2019
Custo 4.868 39 27.633 146.893 5.480 4.352 970 9.134 59.999 4.070 59.499 322.937
Depreciação acumulada (360) (30) (4.434) (14.242) (1.225) (803) (615) (2.555) (16.095) - - (40.359)
Saldo líquido 4.508 9 23.199 132.651 4.255 3.549 355 6.579 43.904 4.070 59.499 282.578
b) Movimentação do custo

     
Edifícios e

benfeitorias
Equipamentos
de computação

Equipamentos
de terminais

Equipamentos e 
meios de

transmissão

Equipamentos de 
energia e

climatização Infraestrutura Veículos
Móveis e

utensílios

Equipamentos de 
processamento 

de dados e outros Terrenos

Obras em
andamento

e outros Total
31/12/2018 4.129 39 7.994 120.950 4.022 3.455 1.391 5.645 43.330 4.070 45.440 240.465
Adições - - - - - - - - 9 - 84.505 84.514
Baixas - - (113) (84) (83) - (495) - - - - (775)
Transferências * 739 - 19.752 26.027 1.541 897 74 3.489 16.660 - (70.446) (1.267)
31/12/2019 4.868 39 27.633 146.893 5.480 4.352 970 9.134 59.999 4.070 59.499 322.937
Adições - - - - - - - - - - 113.795 113.795
Baixas (6) - (479) (711) (514) (75) (348) (14) (211) - - (2.358)
Transferências * 714 - 46.782 49.878 1.290 389 - 134 22.403 - (124.013) (2.423)
31/12/2020 5.576 39 73.936 196.060 6.256 4.666 622 9.254 82.191 4.070 49.281 431.951
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do imobilizado em andamento, identificados como intangível.
c) Movimentação da depreciação 

     
Edifícios e

benfeitorias
Equipamentos
de computação

Equipamentos
de terminais

Equipamentos e 
meios de

transmissão

Equipamentos de 
energia e

climatização Infraestrutura Veículos
Móveis e

utensílios

Equipamentos de 
processamento 

de dados e outros Total
31/12/2018 (180) (30) (1.625) (6.522) (435) (467) (954) (1.633) (7.733) (19.579)
Adições (180) - (2.812) (7.734) (818) (336) (96) (922) (8.363) (21.261)
Baixas - - 3 14 28 - 435 - 1 481
31/12/2019 (360) (30) (4.434) (14.242) (1.225) (803) (615) (2.555) (16.095) (40.359)
Adições (375) (1) (8.248) (9.939) (1.090) (398) (57) (1.203) (10.812) (32.123)
Baixas - - 34 70 150 9 210 8 138 619
Transferências * - - (15) - - - - - 15 -
31/12/2020 (735) (31) (12.663) (24.111) (2.165) (1.192) (462) (3.750) (26.754) (71.863)

(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do imobilizado em andamento, identificados como intangível.

8. Intangível  - a) Intangível - valor líquido contábil

 
Sistemas de
informação

Ágio em investimentos 
na aquisição de sociedades

Intangível em
andamento Total

31/12/2020
Custo 11.061 34.994 5.454 51.509
Amortização acumulada (3.434) - - (3.434)
Saldo líquido 7.627 34.994 5.454 48.075

31/12/2019
Custo 6.520 34.994 1.056 42.570
Amortização acumulada (1.840) - - (1.840)
Saldo líquido 4.680 34.994 1.056 40.730
b) Movimentação do custo
 

Sistemas de
informação

Ágio em investimentos 
na aquisição de sociedades

Intangível em
andamento Total

31/12/2018 4.097 34.994 831 39.922
Adições - 1.381 1.381
Transferências * 2.423 - (1.156) 1.267
31/12/2019 6.520 34.994 1.056 42.570
Adições - - 6.607 6.607
Baixas (91) - - (91)
Transferências * 4.632 - (2.209) 2.423
31/12/2020 11.061 34.994 5.454 51.509
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do imobilizado em andamento, identificados 
como intangível.
c) Movimentação da amortização Sistemas de informação Total
31/12/2018 (1.063) (1.063)
Adições (777) (777)
31/12/2019 (1.840) (1.840)
Adições (1.614) (1.614)
Baixas 20 20
31/12/2020 (3.434) (3.434)
9. Ativo de direito de uso CPC 06 (IFRS 16)

31/12/2020

Classes de ativos
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2020
Custo
Imóveis 4.765 2.735 (228) 7.272
Veículos 5.493 537 (885) 5.145
   10.258 3.272 (1.113) 12.417
Depreciação
Imóveis (1.408) (1.618) 195 (2.831)
Veículos (2.012) (2.256) 632 (3.636)
  (3.420) (3.874) 827 (6.467)
Total líquido 6.838 (602) (286) 5.950
10.  Passivo de arrendamento – CPC 06 (IFRS 16)

31/12/2020

Classes de ativos
Saldo

31/12/2019 Adições
Paga-

mentos Baixas Juros
Transfe-

rências
Saldo

31/12/2020
Passivo curto prazo  
Veículos 2.222 414 (208) (2.453) 184 1.413 1.572
Imóveis 1.430 1.063 (18) (1.799) 231 1.219 2.126

3.652 1.477 (226) (4.252) 415 2.632 3.698
Passivo longo prazo
Veículos 1.367 123 - (55) - (1.413) 22
Imóveis 2.023 1.672 - (16) - (1.219) 2.460

3.390 1.795 - (71) - (2.632) 2.482
Total do passivo 7.042 3.272 (226) (4.323) 415 - 6.180

-
Em 1

ano
De 2 a 5

anos
De 6 a 10 

anos Total

Valores mínimos a pagar 3.803 2.697 148 6.648
Despesas de juros (105) (351) (12) (468)
 3.698 2.346 136 6.180
Contratos por prazo e taxas de descontos

Taxa anual
Prazos dos
contratos

Sem 
garantia

Com 
garantia (*)

Prazos dos 
contratos

Sem 
garantia

Com
 garantia (*)

1 ano 4,93% 4,43% 9 anos 7,66% 7,16%
2 anos 5,38% 4,88% 10 anos 7,84% 7,34%
3 anos 5,87% 5,37% 11 anos 7,95% 7,45%
4 anos 6,26% 5,76% 12 anos 8,07% 7,57%
5 anos 6,64% 6,14% 13 anos 8,20% 7,70%
6 anos 7,00% 6,50% 14 anos 8,29% 7,79%
7 anos 7,25% 6,75% 15 anos 8,38% 7,88%
8 anos 7,48% 6,98% - - -

11. Títulos a pagar  - O saldo de títulos a pagar no passivo não circulante no montante de R$ 2.099 em 31/12/2020
(R$ 2.839 em 31/12/2019) refere-se a obrigação com terceiros por aquisição da sociedade Optitel (incorporada).
 12. Provisões 31/12/2020 31/12/2019
Tributárias 2.404 6.741
Trabalhistas 979 274
Cíveis 22 48
Total das provisões 3.405 7.063
(Ativo indenizatório) (i) (2.077) (6.460)
Depósitos judiciais (90) -
Provisões líquidas 1.238 603
(i) Conforme previsto no contrato de compra e venda de ações, as provisões tributárias e trabalhistas apuradas 
pelas sociedades adquiridas Optitel Participações e Optitel Redes (ambas incorporadas pela Companhia em 
2016) até a transferência das ações é de responsabilidade dos vendedores. Em razão disso, a Companhia reco-
nheceu ativo de indenização, em 31/12/2015, no montante de R$ 38.235. Devido às movimentações ocorridas 
nas provisões, inclusive por baixas e pagamentos, o saldo do ativo indenizatório também foi movimentado, 
sendo a sua posição contábil em 31/12/2020 no montante de R$ 2.077 (R$ 6.460 em 31/12/2019), apresentado 
em rubrica retificadora de Provisões.
13. Patrimônio líquido - a) Capital social - O capital social em 31/12/2020 era de R$ 342.980 (R$ 265.680 em 
31/12/2019), dividido em 8 ações ordinárias nominativas (ON). O aumento de R$ 77.300 em 2020 refere-se à 
capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC. 

Diretoria

 Diretor Presidente  - Jean Carlos Borges
 Diretor Vice-Presidente de Negócios 
 e Diretor de Negócios Atacado - Osvaldo Cesar Carrijo
 Diretor Vice-Presidente de Finanças, 
 Relações com Investidores e Jurídico - Tulio Toledo Abi-Saber
 Diretor de Executivo de Operações e Tecnologia - Luis Antônio Andrade Lima
 Diretora Executiva de Talentos Humanos - Ana Paula Rodrigues
 Diretor Executivo de Estratégia e Regulatório - Renato Paschoareli

Contadora

Sandra Maria de Lima 
CRC-MG 071.228/O-3
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