
www.viasolo.com.br

Notas Controladora
explicativas 2017 2016

ATIVO
CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 6 1.127 4.150
Contas a receber 7 30.047 24.176
Outras contas a receber 161 194
Estoques 638 518
Dividendos a receber 1.470 310
Impostos a recuperar 8 1.886 1.536

Total do ativo circulante 35.329 30.884
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Contas a receber 7 393 61
Outras contas a receber 90 89
Ativo %scal diferido 15 943 967
Depósitos judiciais 1.299 1.208

Total do realizável a longo prazo 2.725 2.325
Investimentos 9 25.581 20.236
Imobilizado 10 16.109 15.794
Intangível 30 44

41.720 36.074
Total do ativo não circulante 44.445 38.399

TOTAL DO ATIVO 79.774 69.283

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações %nanceiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

1 Contexto operacional
A Viasolo Engenharia Ambiental S.A. (“Viasolo” ou “Companhia”) tem como objeto social a prestação
de serviços, compreendendo a coleta, varrição e a destinação %nal de resíduos sólidos urbanos, bem
como o tratamento de resíduos de serviços de saúde.
AViasolo é detentora de 99% das ações da Empresa Ecovia Valorização de Resíduos Ltda. (“Ecovia”),
cujo objeto social é a gestão de resíduos públicos através de concessão, operação, manutenção e
ampliação de aterro sanitário, usina de triagem e compostagem, unidade de tratamento de resíduios
de serviços de saúde e sistema de biogás.
Em 25 de novembro de 2015, a Companhia adquiriu 60% das ações e o controle da Resíduo Zero
Ambiental S.A. (“Resíduo Zero”), cujo objeto social é a gestão de resíduos, inclusive perigosos;
estudos, projetos e prestação de serviços de gestão ambiental, saneamento e preservação; coleta;
transporte rodoviário de resíduos industriais e urbanos; operações e construções de aterros sanitários
e industriais; entre outros, com atuação em municípios do Estado de Goiás.
Em 03 de novembro de 2017, a Companhia adquiriu 51% das ações da Alfenas Ambiental Tratamento
de Resíduos e Limpeza Urbana Ltda. (“Alfenas”), cujo o objeto social é a manutenção, ampliação
e operação de aterro sanitário de Alfenas no estado de Minas Gerais; implantação, manutenção,
operação e monitoramento de sistema de queima controlada de biogás gerada por esse mesmo aterro
sanitário; implantação, manutenção e operação de unidade de tratamento de resíduos de serviço de
saúde; coleta manual e conteneineirizada de resíduos sólidos domiciliares; coleta seletiva mecanizada
de resíduos recicláveis; coleta de resíduos e serviços de saúde; varrição manual de vias e logradouros
públicos; fornecimento de contêineres de PEAD (240 litros); fornecimento de equipes especiais para
serviços diversos; fornecimento de equipes para campanha de educação ambiental e atividades
correlatas e exploração de fontes e receitas acessórias.
2 Base de preparação
As demonstrações %nanceiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com o
BR GAAP.
3 Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios
iniciados após 1º de janeiro de 2018 e não foram adotadas na preparação destas demonstrações
%nanceiras. A Companhia irá adotar as novas normas e interpretações quando entrarem em vigor.
4 Instrumentos *nanceiros
Gerenciamento dos riscos *nanceiros
Os principais riscos da administração são monitorados nas diversas instâncias da Governança da
Viasolo.
5 Aspectos ambientais
As operações da Viasolo estão sujeitas a riscos ambientais, os quais são amenizados por
procedimentos operacionais e controles com investimentos em equipamentos e sistemas de controle
de poluição. As despesas com questões ambientais contínuas são reconhecidas ao resultado quando
incorridas e os investimentos em novos equipamentos e sistemas são capitalizados.
6 Caixa e equivalentes de caixa
São compostos como seguem:

Controladora
2017 2016

Caixa 9 9
Bancos 1 162
Certi%cado de Depósito Bancário (CDB) 1.117 3.979
Total 1.127 4.150

As aplicações %nanceiras referem-se, principalmente, a Certi%cados de Depósito Bancário, de liquidez
imediata e remuneração atrelada à variação média de 88,35% do CDI, não excedendo os seus
respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de mudança signi%cativa de valor.

7 Contas a receber
São compostas como seguem:

Controladora
2017 2016

Clientes Públicos:
Valores faturados 25.473 21.354
Medições a faturar 5.223 3.536

30.696 24.890
Clientes Privados:
Valores faturados 782 309
Medições a faturar 356 248

1.138 557
Total 31.834 25.447
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.797) (1.799)
Total de contas a receber, líquido 30.037 23.648
Partes relacionadas 393 589
Total geral 30.430 24.237
Circulante 30.047 24.176
Não circulante 393 61

Capital
social

Reserva de
capital

Reserva
legal

Reserva de
retenção de

lucros

Reserva de
subvenção para
investimento

Lucros
acumulados

Patrimônio
líquido dos

controladores
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 15.000 - 452 15.454 - - 30.906

Aumento do capital social - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.785 1.785
Reserva de lucros - - - 1.644 - (1.644) -
Reserva legal - - 87 - - (87) -
Reserva de subvenções para Investimentos - - - - 55 (55) -
Dividendos distribuídos - - - - - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 15.000 - 539 17.098 55 - 32.692
Aumento do capital social 3.867 - - - - - 3.867
Capitalização parcial de reserva 2.500 - - (2.500) - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 5.315 5.315
Reserva de capital - 580 - - - - 580
Reserva de lucros - - - 4.921 - (4.921) -
Reserva legal - - 259 - - (259) -
Reserva de subvenções para Investimentos - - - - 135 (135) -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 21.367 580 798 19.519 190 - 42.454

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações %nanceiras.

Notas Controladora
explicativas 2017 2016

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE

Fornecedores e outras contas a pagar 11 5.730 4.012
Empréstimos e %nanciamentos 12 6.230 6.850
Salários, bene%cios e encargos sociais 13 3.342 2.196
Impostos, taxas e contribuições 14 4.420 4.371
Imposto de renda e contribuição social - 256
Adiantamentos de clientes 3 -

Total do passivo circulante 19.725 17.685
NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Fornecedores e outras contas a pagar 11 11.832 12.550
Empréstimos e %nanciamentos 12 4.034 4.652
Passivo %scal diferido 15 1.504 1.459
Provisões 225 245

Total do passivo não circulante 17.595 18.906
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16

Capital social 21.367 15.000
Reserva legal 798 539
Reserva de Capital 580 -
Reserva de retenção de lucros 19.519 17.098
Reserva de subvenções para investimentos 190 55

Total do patrimônio líquido dos controladores 42.454 32.692
Participação dos não controladores

Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.774 69.283

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída com base em análises de riscos dos
créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação especí%ca de cada cliente, a situação
econômico-%nanceira ao qual pertencem, as garantias legais para os débitos e a avaliação dos
consultores jurídicos externos. AAdministração julga que a provisão constituída é su%ciente para cobrir
possíveis perdas sobre os valores a receber.
8 Impostos a recuperar
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

IRRJ 121 99
CSLL 103 56
COFINS 1.276 1.138
PIS 272 243
INSS 112 -
Outros créditos tributários 2 -
Total 1.886 1.536

9 Investimentos
O saldo do investimento é composto como segue:

Saldos dos investimentos:
Participações em controladas

Empresa
Capital
social

Participação
societária

%
Patrimônio
líquido

Resultado
do

exercício
Equivalência
patrimonial

Saldo de investimento

31/12/2017 31/12/2016
Ecovia Valorização de Resíduos
Ltda 500 99,00% 500 289 286 495 495
Resíduo Zero Ambiental S.A. 8.836 60,00% 24.664 (823) (493) 14.799 12.559

Total (a) (207) 15.294 13.054

Participações em empreendimentos
controlados em conjunto

Empresa
Capital
social

Participação
societária

%
Patrimônio
líquido

Resultado
do

exercício
Equivalência
patrimonial

Saldo de investimento

31/12/2017 31/12/2016
Alfenas Ambiental Tratamento
de Resíduos e Limpeza
Urbana Ltda 3.168 51,00% 3.168 336 171 1.615 -
Alfenas Ambiental Tratamento
de Resíduos e Limpeza Urbana
Ltda (Participação sobre valor
justo dos ativos líquidos) 2.922 51,00% 2.922 - - 1.490 -

Total (b) 171 3.105 -

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (c) 7.182 7.182

Total dos investimentos individual: (a) + (b) + (c) 25.581 20.236

Controladora
2017 2016

Lucro líquido do exercício 5.315 1.785
Itens que não afetam o caixa:

Ganho por compra vantajosa (4.092) -
Depreciação e amortização 1.034 1.625
Baixa de imobilizado e intangível 36 -
Equivalência patrimonial 36 54
Encargos %nanceiros e variação cambial sobre %nanciamentos e empréstimos 2.062 1.333
Provisão para urbanização de aterros 64 62
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2) (34)
Provisão para contingências 85 270
Imposto de renda e contribuição social 661 728

Redução / Aumento nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (6.387) 14.758
Partes relacionadas (40) 23
Impostos a recuperar (350) 266
Estoques (120) 56
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 1.467 548
Outros créditos 33 (129)
Depósitos judiciais 83 (234)

Redução / Aumento nos passivos operacionais:
Fornecedores 593 (5.934)
Partes relacionadas 444 (280)
Salários, provisões e encargos sociais 1.146 (1.005)
Impostos, taxas e contribuições 53 (1.625)
Pagamento de contingências (343) (210)
Adiantamento de clientes 3 -
Outras contas a pagar (47) (11)

Caixa gerado pelas atividades operacionais 1.734 12.046
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos (848) (1.921)
Mútuos ativos - recebimento Juros 61 191
Mútuos passivos - juros pagos (9) (1)
Empréstimos e %nanciamentos - juros pagos (1.468) (1.593)

Caixa líquido aplicado nas / gerado pelas atividades operacionais (530) 8.722
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Mútuos ativos - aplicação (842) (2.798)
Mútuos ativos - recebimento principal 1.055 2.761
Aquisição/Aumento de investimento (1.184) (2.122)
Aquisição controle sobre investimentos (2.733) -
Aquisições de imobilizado (1.371) (2.374)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (5.075) (4.533)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de capital 4.447 -
Mútuos passivos - capitação 2.526 480
Mútuos passivos - pagamento principal (2.610) (482)
Empréstimos e %nanciamentos - pagamento principal (1.781) (1.547)

Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades de *nanciamento 2.582 (1.549)
REDUÇÃO LÍQUIDA / AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES (3.023) 2.640
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício 4.150 1.510
Caixas e equivalentes de caixa no %m do exercício 1.127 4.150
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa (3.023) 2.640

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações %nanceiras.

Senhores Acionistas, Em cumprimento ás determinações legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar a V.Sas as Demonstrações Contábeis complementadas pelas Notas Explicativas que refetem a situação da empresa em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
Agradecimentos – Nossos agradecimentos aos Senhores Acionistas, fornecedores, comunidades nas quais atuamos e principalmente aos nossos colaboradores que a cada ano demonstram comprometimento com os objetivos e valores da Viasolo. Betim, 19 de janeiro de 2018.

RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Valores expressos em milhares reais)

Notas Controladora
explicativas 2017 2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 17 54.031 51.494
Impostos incidentes sobre serviços prestados 17 (6.332) (6.100)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 47.699 45.394
Custo dos serviços prestados 18 (40.248) (38.584)

LUCRO BRUTO 7.451 6.810
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Comerciais 19 (165) (83)
Despesas administrativas 20 (2.545) (2.291)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 21 3.790 (488)
Resultado de equivalência patrimonial 9 (36) (54)

RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 1.044 (2.916)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS
FINANCEIRAS 8.495 3.894
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas %nanceiras 22 1.253 669
Despesas %nanceiras 22 (3.772) (2.051)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (2.519) (1.382)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 5.976 2.512
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Corrente 15 (727) (1.701)
Diferido 15 (69) 919
Incentivos %scais 15 135 55

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.315 1.785

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações %nanceiras.

Controladora
2017 2016

Lucro líquido do exercício 5.315 1.785
Resultado Abrangente da Companhia 5.315 1.785

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações %nanceiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

Mutações dos investimentos:

Empresa
Saldo em
31/12/2016

Equivalência
Patrimonial

Aquisição
de controle

Aumento
de Capital Dividendos

Mais
valia

Ganho por compra
vantajosa

Saldo em
31/12/2017

Ecovia Valorização de Resíduos Ltda 495 286 - - (286) - - 495
Resíduo Zero Ambiental S.A. 12.559 (493) - 2.733 - - - 14.799

13.054 (207) - 2.733 (286) - - 15.294

Participações em empreendimentos controlados em conjunto

Empresa
Saldo em
31/12/2016

Equivalência
Patrimonial

Aquisição
de controle

Aumento de
Capital Dividendos

Mais
valia

Ganho por compra
vantajosa

Saldo em
31/12/2017

Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza Urbana Ltda - 171 1.184 - (2.341) (1.490) 4.091 1.615
Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza Urbana Ltda
(Participação sobre valor justo dos ativos líquidos) - - - - - 1.490 - 1.490

- 171 1.184 - (2.341) - 4.091 3.105

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill)

Empresa
Saldo em
31/12/2016

Saldo em
31/12/2017

Resíduo Zero Ambiental S.A. 7.182 7.182
7.182 7.182

ccontinuaa
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MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIADACRUZ/MG
PUBLICAÇÃO - O MUNICIPIO PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, torna público
a revogação do processo licitatório nº 060/2017 concorrência 002/2017, cujo objeto
é DELEGAÇÃO DE 17 (dezessete) PERMISSÕES DO SERVIÇO DE TÁXI DO
MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, SOB O REGIME JURÍDICO DE
PERMISSÃO DELEGADA À PESSOAS FÍSICAS, COM VEÍCULOS DOTADOS DE 04
(QUATRO) PORTAS E ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO. Informações (38) 3622.4140,
www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br ou licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br.

Rafael Barcelos Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ/MG
Adiamento do Pregão nº 003/2018 – Processo nº 004/2018 - Requisitante:
Secretarias Municipais - Objeto: Registro de Preço para contratação de
empresa para locação de mão de obra de pedreiro, servente geral,
calceteiro, gesseiro, carpinteiro, serralheiro, auxiliar de serviços gerais
e pintor para uso nos diversos setores da Prefeitura Municipal de Muriaé
– Nova data de abertura da sessão de licitação dia 31/01/2018 às 08:30
horas, na Sala de Reuniões do Depto. de Licitações, situado na Av.
Maestro Sansão, 236, 3º Andar, Ed. Centro Administrativo “Pres. Tancredo
Neves”, Centro, Muriaé, MG. Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos -
Prefeito Municipal

SIPROCFC-MG - SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORESDOESTADODEMINASGERAIS -EDITALREFERENTEÀCONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PATRONAL 2018. Em obediência ao disposto no artigo 605 da CLT e demais legislações
pertinentes ao assunto, pelo presente Edital, o SIPROCFC-MG - Sindicato dos Proprietários de Centros
de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais, entidade sindical de primeiro grau com registro
ativo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (M.T.E), comunica aos integrantes das categorias
econômicas representadas que a Contribuição Sindical Patronal Anual poderá ser paga até o dia 31
de janeiro de 2018, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que
requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Nas guias
fornecidas pela Entidade Sindical constam todas as informações necessárias ao recolhimento. Quaisquer
!"#$%&!#'(!)*+" -+.!&/+ "!& +0*'.+" )+ 1!*+& .! 2&&!#%.%3/+ 45!#+(6&#'+789:; < =>% ?>&'*'0%; )@ ABC;
Centro, Belo Horizonte/MG ou pelos telefones (31) 3270-3330 / (31) 3270-3363, e na sede do Siprocfc-
MG, à Rua Bernardo Guimarães, n° 1483 C, Lourdes, Belo Horizonte/MG, nos telefones (31) 2555-6160 /
(31) 2555-6161. Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2018. Alessandro Geraldo Dias - Presidente.
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APrefeituraMunicipaldeUberlândia,pormeiodaSecretariaMunicipal deDesenvolvimento
Social,TrabalhoeHabitação, tornapúblicoo interesseemaderiràAtadeRegistrodePreçosnº
704/2016resultadodoProcessoLicitatórioPregãoPresencialnº704/2016,realizadopelaSecretaria
MunicipaldeEducação,paraaquisiçãodegênerosalimentícios,conformeestabelecidoabaixo:
LOTEI - Item02-Sucodecaju: integral econcentrado,embalagemde500ml,marca Imperial -
ValorUnitário:R$2,39; Item04-Gelatinaempó,sabormorango,pacotede01kg,marcaCrialimentos
-ValorUnitário: R$8,18;Item22-Farinhademandioca: torrada, tipobiju,pacotecom500g.,marca
Amafil -ValorUnitário:R$3,22.LOTEII - Item:07 -Biscoitomaisena,pacotecom 200g,marca
Ninfa - ValorUnitário: R$1,13.Uberlândia, 03 de janeiro 2018. IracemaBarbosaMarques -
SecretáriaMunicipal deDesenvolvimentoSocial,Trabalho eHabitação.

AVISODE ALTERAÇÃODOAVISO DE INTENÇÃO

DEADESÃOAATADE REGISTRO DE PREÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Em milhares de Reais)

10 Imobilizado
O saldo da controladora é composto como segue:

Controladora
Tx Média 2017 2016
Anual % Custo Depreciação Líquido Líquido

Aterro e infra em aterros (*) 11.841 (1.224) 10.617 8.988
Benfeitorias em bens de terceiros 20 1.223 (621) 602 715
Máquinas e equipamentos 10 2.493 (1.560) 933 1.044
Móveis e utensílios 12,5 398 (301) 97 122
Equipamentos de informática 23,5 460 (443) 17 23
Veículos e equipamentos 20 8.188 (8.143) 45 193
Imobilizado em andamento - 3.798 - 3.798 4.709

28.401 (12.292) 16.109 15.794

(*) O aterro e suas respectivas benfeitorias são amortizados de acordo com a quantidade de resíduos efetivamente depositados com relação à capacidade total estimada dos aterros.
As mutações do imobilizado estão demonstradas conforme seguem:

Custo do Imobilizado 2015 Adição Baixa Transferência
Custo

Fechamento 2016 Adição Baixa Transferência
Custo

Fechamento 2017
(não auditado)

Aterro e infra em aterros 573 2.183 - 6.873 62 9.692 36 - 2.140 64 11.932
Benfeitorias em bens de terceiros 1.273 - - - - 1.273 - (58) 8 - 1.223
Máquinas e equipamentos 2.378 171 (71) - - 2.478 62 (47) - - 2.493
Móveis e utensílios 390 12 - - - 402 4 (9) - - 397
Equipamentos de informática 446 8 - - - 454 6 - - - 460
Veículos e equipamentos 9.589 - - - - 9.589 25 (1.426) - - 8.188
Imobilizado em andamento 11.582 - - (6.873) - 4.709 1.238 - (2.148) - 3.799

26.232 2.374 (71) - 62 28.596 1.371 (1.540) - 64 28.492

Depreciação 2015 Depreciação Baixa Transferência
Custo

Fechamento 2016 Depreciação Baixa Transferência
Custo

Fechamento 2017
(não auditado)

Aterro e infra em aterros (92) (550) - - (62) (704) (547) - - (64) (1.315)
Benfeitorias em bens de terceiros (450) (108) - - - (558) (104) 41 - - (621)
Máquinas e equipamentos (1.351) (155) 71 - - (1.434) (157) 32 - - (1.559)
Móveis e utensílios (252) (28) - - - (280) (27) 5 - - (302)
Equipamentos de informática (404) (27) - - - (431) (12) - - - (443)
Veículos e equipamentos (8.655) (741) - - - (9.396) (173) 1.426 - - (8.143)

(11.204) (1.608) 71 - (62) (12.803) (1.020) 1.504 - (64) (12.383)
Imobilizado Líquido 15.028 766 - - - 15.794 351 (36) - - 16.109

www.viasolo.com.br

11 Fornecedores e outras contas a pagar
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

Fornecedores 15.352 14.759
Partes relacionadas 2.130 1.677
Créditos diversos 79 126
Total 17.561 16.562
Circulante 5.730 4.012
Não Circulante 11.831 12.550

12 Empréstimos e ,nanciamentos
As obrigações por empréstimos e Hnanciamentos são representadas como segue:

Encargos Controladora
Modalidade Hnanceiros - % Vencimento 2017 2016

Moeda nacional:
Finame Pré-Fixada +3,5% a.a Jan/2019 166 405
BNDES, CEF e BNB Pré-Fixada +3,8% a.a a 12,1%aa Set/2023 4.852 5.065
Capital de Giro CDI + 3,90% a.a. Mar/2018 188 946
Conta Garantida CDI + 5,8% a.a. Jan/2018 5.058 5.086

10.264 11.502
Circulante 6.230 6.850
Não circulante 4.034 4.652

Os empréstimos estão garantidos por avais da respectiva controladora na proporção de sua participação societária.
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:

Controladora
2017 2016

2018 - 1.088
2019 857 760
2020 844 748
2021 844 748
2022 844 748
2023 645 560
Total 4.034 4.652

13 Salários e encargos trabalhistas
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

Salários 561 432
Encargos trabalhistas 689 305
Férias 1.658 1.150
Participação nos resultados 434 309
Total 3.342 2.196

14 Impostos, taxas e contribuições a recolher
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

ISS sobre vendas 397 660
PIS sobre vendas 537 520
COFINS sobre vendas 2.485 2.397
ISS Retido 607 463
Outros 394 331
Total 4.420 4.371

15 Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos, foram calculados e registrados,
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, como seguem:

Controladora
2017 2016

Diferenças temporárias:
Lucros não realizados sobre contas a receber de clientes públicos (4.423) (4.291)
Provisão para contingências 387 645
Provisão participação nos resultados 434 309
Provisões fechamento aterro 79 45
Provisões monitoramento de aterro 75 45
Provisão devedores duvidosos 1.797 1.799
Base total ,nal (1.651) (1.448)
Alíquota - % 34 34
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos (561) (492)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos 943 967
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos (1.504) (1.459)

A reconciliação da provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social, tendo como base as
alíquotas vigentes e o débito efetivo reconhecido no resultado, é como segue:

Controladora
2017 2016

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 5.976 2.512
Alíquotas do imposto de renda e da contribuição social - % 34 34
Provisão de imposto de renda e contribuição social (2.032) (854)
Efeito do imposto de renda e da contribuição social sobre:
Lucro da exploração 135 55
Ganho por compra vantajosa 1.391 -
Brindes/multas indedutíveis (6) (3)
Bônus/patrocínios (18) (17)
Equivalência patrimonial (12) (18)
Outros (119) 128
Provisão para o não-reconhecimento do IR diferido sobre prejuízos Hscais
e diferenças temporárias - (18)
Provisão para imposto de renda e contribuição social efetivos (661) (727)

Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes (727) (1.701)

Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos (69) 919

Incentivos Hscais 135 55

16 Patrimônio líquido
a) Capital realizado
Conforme AGE em 29 de dezembro de 2017 foi aprovado o aumento de capital social para a
Companhia no montante total de R$2.500.
Conforme AGE em 30 de novembro de 2017 foi aprovado o aumento de capital social para a
Companhia no montante de R$603.
Em 28 de abril de 2017, conforme AGE, foi aprovadoo aumento de capital da Companhia mediante a
emissão privada de 3.263.265 novas ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$1,00
cada uma performando um montate de R$3.263.
O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2017 está representado por 21.367 ações
ordinárias nominativas, com valor de um real cada uma, perfazendo um montante de R$21.367
registrados na rubrica “Capital social” (R$15.000 em 2016).

b) Reserva de retenção de lucros
A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76 e tem como
objetivo a aplicação em futuros investimentos.
c) Reserva de subvenção para investimento
Foi constituída com base no art. 545 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR e refere-se ao valor
do imposto que deixou de ser pago em virtude de incentivos Hscais com base no lucro da exploração.

17 Receitas
O saldo é composto como segue:

2017 2016
Venda bruta de produtos e serviços: 54.031 51.494
Clientes públicos 50.059 48.822
Clientes privados 3.972 2.672
Deduções sobre venda: (6.332) (6.100)
ISS (1.333) (1.337)
PIS (892) (850)
COFINS (4.106) (3.913)
ICMS (1) -
Receita líquida 47.699 45.394

18 Custos dos serviços prestados
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

Salários e encargos (19.849) (19.634)
Aluguel (1.552) (1.451)
Depreciações (1.033) (1.622)
Materiais aplicados nos serviços (3.586) (3.693)
Serviços de terceiros (14.245) (11.946)
Créditos Hscais 2.049 1.745
Outros custos de produção (2.032) (1.983)
Total (40.248) (38.584)

19 Despesas comerciais
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

Provisão para crédito de liquidação duvidosa 2 -
Baixa efetiva de títulos inadimplentes (11) -
Propaganda e publicidade (45) (55)
Patrocínio, brindes e doações (32) (25)
Outros (79) (3)
Total (165) (83)

20 Despesas administrativas
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

Materiais (66) (60)
Serviços de terceiros (2.349) (2.152)
Tributos, impostos, seguros e contribuições (60) (75)
Outros (70) (4)
Total (2.545) (2.291)

21 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

Receitas eventuais 5 12
Despesas e provisões contingenciais (320) (434)
Patrocínios, brindes e doações (38) (34)
Resultado venda de imobilizado 118 -
Resultado de investimentos 4.092 -
PIS e COFINS s/ Outras Receitas - (32)
Outras despesas e receitas (67) -
Total 3.790 (488)

22 Receitas (despesas) ,nanceiras, líquidas
O saldo é composto como segue:

Controladora
2017 2016

Receitas ,nanceiras:
Receitas juros sobre contratos de mútuo 51 269
Rendimentos sobre aplicações Hnanceiras 55 224
Juros recebidos e descontos obtidos 1.147 176
Total 1.253 669
Despesas ,nanceiras:
Despesas bancárias (65) (71)
Despesas c/juros e descontos concedidos (438) (310)
Despesas c/juros sobre contratos de mútuo (106) (1)
Tributos sobre movimentações Hnanceiras (107) (96)
Juros sobre Hnanciamento (2.472) (1.522)
Despesas multas e moras Hnanceiras (2) (47)
Variação monetária (582) (4)
Total (3.772) (2.051)

23 Cobertura do seguro
Em 31 de dezembro de 2017, a cobertura dos seguros contratados pela Viasolo estava composta
da seguinte forma:
• Seguro Patrimonial R$4.534
• Responsabilidade Civil R$10.000

Domênico Barreto Granata: Diretor Executivo - CPF: 013.014.936-51

Marcos Otavio Gondaline: Contador - CRC 1SP137002/O-4-S-MG
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