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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 
2020 e 2019. As Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Sociedade. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
 São Paulo, 21 de setembro de 2021.  A Administração

 Nota
Ativo Explicativa 2020 2019      
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 7.665 18.466
 Contas a receber  59 -
 Adiantamentos a fornecedores  1.968 3.821
 Impostos a recuperar 5 503 914
 Dividendos a receber  134.474 137.911
 Despesas antecipadas  4.422 -      
Total do ativo circulante  149.091 161.112

Não circulante
 Partes relacionadas 8 66.304 151.044
 Outros investimentos  26.099 26.099
 Investimentos 6 2.530.255 1.829.014
 Intangível 7 351.874 351.874      
Total do ativo não circulante  2.974.532 2.358.031      

Total do Ativo  3.123.623 2.519.143      

 Nota 
Passivo  Explicativa 2020 2019      
Circulante
 Obrigações fi scais  38 28
 Empréstimos e fi nanciamentos 9 4.193 5.418
 Partes relacionadas 8 304 20.127
 Dividendos a pagar  413.358 72.870
 Outras contas a pagar  27.157 23.345      
Total do passivo circulante  445.050 121.788
Não circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 9 58.500 -      
Total do passivo não circulante  58.500 -
Patrimônio líquido
 Capital social integralizado 10 1.416.559 1.404.387
 Reserva legal 10 251.843 180.162
 Reserva de dividendos 10 1.594.994 573.530
 Avaliação refl exa patrimonial  (647.529) 235.070
 Resultado abrangente  4.206 4.206      
Total do patrimônio líquido  2.620.073 2.397.355      
Total do Passivo e Patrimônio líquido  3.123.623 2.519.143      

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota 
 Explicativa 2020 2019      
Receitas (Despesas) operacionais
 Provisão para desvalorização de 
  investimentos  (885.366) (1.691.390)
 Reversão de provisão para 
  desvalorização de investimentos  1.691.390 2.005.086
 Despesas gerais e administrativas  (10.494) (6.981)
 Equivalência patrimonial 6 636.006 532.777
 Dividendos  301 223      
Resultado antes das receitas 
 (despesas) fi nanceiras líquidas 
 e impostos  1.431.837 839.715
 Receitas fi nanceiras 13 498 1.027
 Despesas fi nanceiras 13 (5.357) (561)      
Receitas (Despesas) fi nanceiras 
 líquidas  (4.859) 466      
Resultado antes dos impostos  1.426.978 840.181
 Imposto de renda e contribuição social  - -      
Lucro líquido do exercício  1.426.978 840.181      
Lucro líquido por ação (em Reais)  1,0162 0,5983

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações fi nanceiras.

 2020 2019    
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.426.978 840.181
 Ajustes do resultado:
 Encargos sobre empréstimos e fi nanciamentos 
  captados 3.775 514
 Resultado de equivalência patrimonial (636.006) (532.777)
 Provisão para perda em coligadas 885.366 1.691.390
 Reversão da provisão para perda em coligadas (1.691.390) (2.005.086)
 Ajustes de exercícios anteriores - -    
 (11.277) (5.778)
 Variação nos ativos operacionais:
  Contas a receber (59) 20
  Adiantamentos a fornecedores 1.853 (3.821)
  Partes relacionadas 84.740 (157.525)
  Impostos a recuperar 411 (42)
  Despesas antecipadas (4.422) -
 Variação nos passivos operacionais:
  Obrigações fi scais 10 3
  Partes relacionadas (19.823) 4.076
  Outras contas a pagar 3.812 (369)    
Recursos líquidos gerados (consumidos) nas 
 atividades operacionais 55.245 (163.436)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
 Investimentos/AFAC/aquisições de ações 7.590 (650)
 Aumento de capital em sociedade controlada (150.298) -
 Dividendos recebidos 10.990 182.473    
Recursos líquidos consumidos nas atividades 
 de investimento (131.718) 181.823
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
 Empréstimos e fi nanciamentos obtidos 58.500 -
 Amortização de empréstimos (5.000) (552)
 Aumento de capital pelo acionista 12.172 -    
Recursos líquidos consumidos nas atividades 
 de fi nanciamento 65.672 (552)    
Variação líquida de caixa e equivalentes de
 caixa (10.801) 17.835    
 Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início 
  do exercício 18.466 631
 Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
  do exercício 7.665 18.466    
Variação líquida de caixa e equivalentes de
 caixa (10.801) 17.835    

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Capital social Capital social Reserva Reserva de Avaliação refl exa Resultado Prejuízos 
 integralizado a integralizar legal dividendos patrimonial abrangente acumulados Total                
Saldos em 1º de janeiro 
 de 2019 1.404.387 - 149.976 - 198.613 4.206 (234.809) 1.522.373                
Lucro do exercício - - - - - - 840.181 840.181
Ajuste de exercícios anteriores - - - - - - (1.656) (1.656)
Reserva legal - - 30.186 - - - (30.186) -
Reserva de dividendos - - - 573.530 - - (573.530) -
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - 36.457 - - 36.457                
Saldos em 31 de dezembro 
 de 2019 1.404.387 - 180.162 573.530 235.070 4.206 - 2.397.355                
Lucro do exercício - - - - - - 1.426.978 1.426.978
Aumento de capital 12.220 (48) - - - - - 12.172
Ajuste de exercícios anteriores - - - - - - 6.655 6.655
Reserva legal - - 71.681 - - - (71.681) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (340.488) (340.488)
Reserva de dividendos - - - 1.021.464 - - (1.021.464) -
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (882.599) - - (882.599)                
Saldos em 31 de dezembro 
 de 2020 1.416.607 (48) 251.843 1.594.994 (647.529) 4.206 - 2.620.073                

Adriano José de Oliveira - Contador - CRC 1SP247250/O-9
DIRETORIA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas
Rio Purus Participações S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Rio Purus Participações 
S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 
e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fl uxos de caixa, para o exercício fi ndo naquela data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo um resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, com base em nossos exames, as demonstrações 
contábeis referidas no primeiro parágrafo, representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira de Rio 
Purus Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do 
Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria.
Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a efi cácia dos controles internos da companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as 

demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às 
informações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de setembro de 2021.
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