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 Este relatório tem por objetivo apresentar a situação das recuperandas Corsán-Corviam Construcción S.A do Brasil (filial de sociedade estrangeira),
Isolux Ingenieria S.A do Brasil (filial de sociedade estrangeira), Isolux Projetos e Instalações Ltda., Isolux Projetos Investimentos e Participações Ltda. e
Isolux Corsám do Brasil, que integram o Grupo Isolux Brasil, no mês de julho de 2017.

 Serviram de base para a sua elaboração as informações solicitadas e prestadas pelas devedoras, além de documentos por elas fornecidos, tais como:

 Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido) individuais de cada uma das recuperandas de Junho/17 e Julho/17;

 Relatório Fiscal (impostos incorridos e pagos em Julho/17);

 Relatório RH (relatório de pessoal em Julho/17);

 Fluxo de Caixa Direto (todas as entradas e saídas monetárias ou todos os recebimentos e pagamentos de Julho/17) individual de cada
uma das recuperandas com as explicações das diferenças entre esse relatório e o Balanço Patrimonial, e

 Extratos bancários;

 Outra fonte para elaboração deste relatório foram as respostas a dúvidas por nós formuladas, com questionamento de diversos aspectos, seja do
passivo seja do ativo de cada uma das empresas. 3

Introdução



 Para conferência sobre o efetivo recolhimento de impostos, solicitamos e recebemos os comprovantes de pagamento dos principais valores relativos a
débitos fiscais, o mesmo ocorrendo com os comprovantes de pagamento dos valores relativos às despesas de pessoal.

 As informações obtidas, ressalte-se, não foram auditadas por empresa independente. Preocupamo-nos, todavia, em obter a confirmação de
informações prestadas por meio documentos igualmente solicitados e examinados.

 Particularidade das recuperandas, no tocante à contabilidade, é o lançamento, a título de receitas, logo após a medição periódica da obra. Isto é, não
se aguarda a nota fiscal para o registro contábil.

 A situação financeira é apresentada de forma individualizada, por empresa em recuperação. Algumas informações foram consolidadas, considerado o
Grupo Isolux, especialmente o fluxo de caixa e o recolhimento de tributos.

 Esperamos ter cumprido o desiderato da lei e colocamo-nos à disposição do MM.Juiz e também dos credores para outros esclarecimentos que
julgarem necessários.
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Organograma Grupo Isolux

LINHAS DE LARANJAL 

(SPE)
0,01 %

99,9 %



 O Faturamento Líquido das Recuperandas no mês
de Julho/17 atingiu R$ 11,5 milhões, sendo a maior
parte da obra do Rodoanel (R$ 10,7 milhões) e o
restante da obra da Linha 15 do Metrô de São
Paulo.

 Os custos totais atingiram R$ 9,1 milhões,
resultando em um Lucro Bruto de R$ 2,4 milhões
(margem bruta de 21,2%). O Lucro Operacional de
R$ 240 mil foi impactado por movimentos que não
geram efeito caixa, como a baixa de ativo
imobilizado.

 As Despesas Financeiras do Grupo Isolux atingiram
R$ 5 milhões nesse mês.

 No mês de Julho/17, portanto, as recuperandas (o
Grupo) apresentaram atividade operacional com
resultado positivo. Exceto a Corsán-Corviam, que
apresentou Lucro Líquido de R$ 1,6 milhão, as
demais tiveram prejuízos decorrentes
principalmente de despesas financeiras.
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Informações Financeiras - Resultado do Grupo Isolux –
Julho/17
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 O Grupo Isolux obteve entradas de caixa que
somam R$ 2,4 milhões. Os principais valores são
referentes a Obra do Rodoanel (R$ 835 mil), a
Obra da Linha 15 do Metrô de São Paulo (R$ 190
mil na Isolux Ingenieria e R$ 491 mil na Isolux
Projetos e Instalações) e ao aporte realizado pela
Água Limpa Paulista (R$ 837 mil).

 Os pagamentos relacionados a despesas de
pessoal somaram R$ 1,0 milhão (Recursos
Humanos, Imposto Folha, Folha e Imposto Folha
– Retido).

 Os pagamentos que envolvem questões jurídicas
somaram R$ 331 mil.

 O caixa das recuperandas, no decorrer do mês de
Julho/17, evoluiu de R$ 21 mil para R$ 388 mil.

Informações Financeiras - Fluxo de Caixa Direto –
Julho/17



 No mês de Julho/17 o Grupo efetuou pagamento de impostos no total de R$ 409 mil, conforme detalhado abaixo:

 Dos impostos pagos, as empresas forneceram os comprovantes de pagamento dos principais valores e as informações estão em concordância com as fornecidas no
Fluxo de Caixa.

 Além dos impostos pagos no mês, as recuperandas reconheceram em Julho/17 obrigações tributárias no valor total de R$ 5,2 milhões.

 Quanto à divergência sobre os saldos de obrigações tributárias apontada no relatório anterior, as recuperandas esclareceram que as Demonstrações Financeiras
reconhecem uma dívida tributária superior àquela constante de documento oriundo da Receita Federal, utilizado para a elaboração da inicial.

8

Informações Financeiras - Tributos



9

Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construccion S.A. do Brasil

❶

❷

❸

❹

 A empresa atua no Consórcio do Rodoanel – Trecho Norte – Lote 1, sendo sua participação de 50%. No mês de Julho/17 essa obra gerou uma Receita
Líquida de R$ 10,7 milhões.

1. Indagada, a empresa justificou que o saldo inicial de R$ 6,7 milhões não
levava em consideração alguns valores que foram classificados como
Passivos em Junho/17 no total de R$ 4,5 milhões. Além disso, houve uma
reclassificação de R$ 1,3 milhão da conta de depósito judicial do DNIT como
Passivo.

2. A empresa explicou a variação do “Contas a Receber” da seguinte forma:

a. Redução de R$ 1.368,6 mil como contabilização de 50% do
movimento ocorrido na conta de mesmo nome no Consórcio que esta
participando e;

b. Aumento de R$ 154,4 mil referente a saldo remanescente a receber
referente à fatura emitida no mês de Junho/17 para o Consórcio do
Rodoanel .

3. Nessa conta foram reconhecidos os seguintes valores:
IRPJ antecipado:

06/2017: R$ 2.730,5 mil
07/2017: R$ 561,2 mil

CSLL antecipado:
06/2017: R$ 1.018,7 mil
07/2017: R$ 244,9 mil

4. O aumento na conta de “Outros Ativos” ocorreu por conta de
adiantamentos realizados pelo Consórcio do Rodoanel.

Destaques



5. A empresa esclareceu que equivocadamente lançou os saldos de
“Obrigações Sociais” na conta de “Obrigações Tributárias”. Esclareceu
também que a soma dos saldos de “Obrigações Sociais” e de
“Obrigações Tributárias” representa o saldo correto das duas
obrigações.

6. Os valores contabilizados na rubrica “Impostos a Recuperar”, no
Ativo, foram contabilizados também nessa conta de “Obrigações
Tributárias”. Ao ser questionada sobre reconhecimento de PIS e
COFINS, a empresa esclareceu que realizará os ajustes no mês de
Setembro/17.

❺

❻
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Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construccion S.A. do Brasil

Destaques



7. O faturamento se refere à participação (50%) na Obra do
Consórcio do Rodoanel. Esse valor representou 92,7% do
faturamento total das recuperandas no mês de Julho/17.

Destaque

❼

11

Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construccion S.A. do Brasil
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As variações nas obrigações com Fornecedores ocorreram principalmente no
Consórcio e são contabilizadas na Corsán-Corviam de acordo com sua
participação.

As Contas a Receber da Companhia se reduziram em R$ 1,2 milhão (0,74%) no
mês de Julho/17. As emissões de novas faturas para o projeto do Rodoanel
praticamente igualaram os valores recebidos. Cabe lembrar que esses valores
são recebidos no Consórcio e a contabilidade da Corsán-Corviam considera
50% dos valores contabilizados no Consórcio.

O saldo do “Contas a Receber” é composto principalmente por R$ 135 milhões
referente à Linha 4 do Metrô de São Paulo (em discussão arbitral) e R$ 26
milhões da Obra do Rodoanel (em curso).

Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construccion S.A. do Brasil

Destaques

Destaque



A dívida da Companhia se reduziu em R$ 4,6 milhões, porém não ocorreram
pagamentos a bancos durante o mês de Julho/17. A redução ocorreu em razão de
reclassificação contábil dessa conta para “Caixa e equivalentes de caixa” (Ativo).

Considerado-se as médias mensais de Receitas, Custos e Despesas, a Companhia
apresentou aumento de Faturamento em Julho/17 em relação aos períodos
anteriores.
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Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construcción S.A. do Brasil

Destaque

Destaque



 Considerando todas as entradas de recursos e os pagamentos realizados pela Companhia no mês de Julho/17, elaboramos o resumo do Fluxo de Caixa abaixo.

1. Há uma divergência entre o Saldo Inicial do Fluxo de
Caixa Direto apresentado pela empresa e o valor
contabilizado nas Demonstrações Financeiras. Ao ser
questionada a empresa esclareceu que existem
lançamentos ocorridos nas contas bancárias que ainda
não foram refletidos na contabilidade.

2. O valor de R$ 835 mil refere-se a ingresso de
recursos provenientes do Consórcio do Rodoanel
(“Aporte Rodoanel”).

3. Os impostos sobre a Folha referem-se a R$ 28 mil de
FGTS e R$ 180 mil de INSS.

4. Na rubrica de Recursos Humanos são considerados
os pagamentos de férias (R$ 160 mil) e de benefícios
(R$ 104 mil).

5. Do valor total da “Folha”, R$ 206 mil referem-se a
pagamento de rescisões e R$ 143 mil a salários líquidos.

6. Repasse de IRRF do mês de Junho/17.

7. Analogamente ao item 1, essa diferença foi
questionada e a empresa esclareceu que existem
lançamentos ocorridos nas contas bancárias que ainda
não foram refletidos na contabilidade.

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼ 14

Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construcción S.A. do Brasil - Fluxo de Caixa Direto

Destaque



 A Isolux Corsán do Brasil não possui operações ativas e, por conseguinte, não obteve faturamento no ano de 2017. Por outro lado a empresa ainda possui despesas de
funcionamento, que são suportadas pelas outras empresas do Grupo Isolux. Ocorreram poucos movimentos contábeis no mês de Julho/17, demonstrados abaixo:

1. A empresa justificou a baixa do imobilizado como ajuste devido à
baixa em ativos que não mais existiam e reclassificação de
despesas de manutenção equivocadamente lançadas na conta de
ativo imobilizado.

❶
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Informações Financeiras - Isolux Corsán do Brasil S.A.

Destaque



❷

2. O Prejuízo apurado em Julho/17 ocorreu principalmente pela baixa no
imobilizado da empresa.

Destaque
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Informações Financeiras - Isolux Corsán do Brasil S.A.



3. As movimentações de baixa do ativo imobilizado foram reconhecidas
no resultado na rubrica de “Outras receitas (despesas) líquidas” na
Demonstração de Resultados.

❸

Destaque
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Informações Financeiras - Isolux Corsán do Brasil S.A.



 Considerando todas as entradas de recursos e os pagamentos realizados pela Companhia no mês de Julho/17, elaboramos o resumo do Fluxo de Caixa abaixo.

1. Há uma divergência entre o Saldo Inicial do Fluxo de Caixa Direto apresentado
pela empresa e o valor contabilizado nas Demonstrações Financeiras. Ao ser
questionada a empresa esclareceu que existem lançamentos ocorridos nas
contas bancárias que ainda não foram refletidos na contabilidade.

2. O valor se refere ao pagamento de benefícios aos funcionários.

3. Analogamente ao item 1, essa diferença foi questionada e a empresa
esclareceu que existem lançamentos ocorridos nas contas bancárias que ainda
não foram refletidos na contabilidade.
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Informações Financeiras - Isolux Corsán do Brasil S.A. 
– Fluxo de Caixa Direto

❶

❷

❸

Destaques



 A Isolux Ingenieria participa do Consórcio de Construção da Linha 15 do Metrô de São Paulo.

1. O detalhamento das movimentações do caixa será tratado no
demonstrativo do Fluxo de Caixa Direto.

2. Houve aumento de R$ 235 mil de contas a receber de clientes,
provenientes de ajustes na expectativa de recebimentos.

3. Houve aumento do saldo dos mútuos com partes relacionadas em R$ 194
mil. A empresa justifica que o aumento ocorre por conta do “Caixa Único”
das Companhias do Grupo, que acaba gerando contrapartidas contábeis
nessas contas.

❶

❷

❸
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Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil

Destaques



4. Ocorreu adiantamento de clientes no valor de R$ 424 mil, por serviços
prestados no passado, e que não tiveram notas fiscais emitidas. A
empresa equivocadamente havia dado baixa nesse valor, o que foi
revertido no mês de julho.

Destaque

❹

20

Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil



A empresa teve escassa movimentação operacional no mês de Julho/17.
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Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil

Destaque



A empresa apresentou um pequeno aumento no contas a receber (R$ 235 mil).

No mês de Julho/17 a empresa apresentou faturamento líquido negativo em R$
1 mil. O Prejuízo da Companhia nesse mês foi de R$ 16 mil.
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Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil

Destaque

Destaque



 Considerando todas as entradas de recursos e os pagamentos realizados pela Companhia no mês de Julho/17, elaboramos o resumo do Fluxo de Caixa abaixo.

1. Há uma divergência entre o Saldo Inicial do Fluxo de Caixa Direto apresentado pela
empresa e o valor contabilizado nas Demonstrações Financeiras. Ao ser questionada a
empresa esclareceu que existem lançamentos ocorridos nas contas bancárias que ainda
não foram refletidos na contabilidade.

2. O recebimento de R$ 190 mil refere-se à obra da Linha 15 do Metrô de São Paulo.

3. Analogamente ao item 1, essa diferença foi questionada e a empresa esclareceu que
existem lançamentos ocorridos nas contas bancárias que ainda não foram refletidos na
contabilidade.
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Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil – Fluxo de Caixa Direto

❶

❷

❸

Destaque



 A Isolux Projetos e Instalações Ltda. atua no Consórcio de Construção da Linha 15 do Metrô de São Paulo. No mês o faturamento líquido da empresa foi de R$ 837 mil.

1. O detalhamento das movimentações do caixa será tratado no demonstrativo
do Fluxo de Caixa Direto.

2. A justificativa da empresa para o aumento no saldo dessa conta é a
reclassificação de valores contábeis de Ativos em conta do Passivo no mês de
Junho/17. No mês de Julho/17 os valores foram reclassificados novamente como
Ativos, aumentando o saldo da conta.

3. A empresa justificou a baixa do imobilizado como ajuste devido à baixa em
ativos que não mais existiam e reclassificação de despesas de manutenção
equivocadamente lançadas na conta de ativo imobilizado.

❶

❷

❸
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Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Destaques



4. O valor de R$ 808 mil se refere a juros incorridos no mês de Julho/17.

5. Esse aumento está relacionado com os movimentos explicados no item “2”
da página anterior.

❹

❺
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Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Destaques



6. As movimentações do item “3” da página 24 foram reconhecidas no
resultado na rubrica de “Outras receitas (despesas) líquidas” na
Demonstração de Resultados.❻
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Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Destaque
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A rubrica “Contas a Receber de Clientes”, com saldo de R$ 35,6 milhões,
manteve-se praticamente estável, com redução de R$ 21 mil.

Desse saldo R$ 17,7 milhões são referentes a LT Laranjal-Jurupari (controlada), R$
6,3 milhões são contas a receber da LT Povo Novo-Sta. Vitória (Eletrosul) e R$ 5,7
milhões se referem a LT 500 KV Araraquara2-Taubaté (LOTE 4).

A conta de Fornecedores apresentou uma queda de R$ 55 mil no mês de Julho/17.
Assim como as outras contas, essa rubrica depende da contabilização dos valores
no Consórcio.

Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Destaques

Destaque



O prejuízo no mês de Julho/17 ocorreu principalmente por conta da
baixa de imobilizado e das despesas financeiras.

O aumento no saldo da conta refere-se a juros incorridos no mês.
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Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Destaque

Destaque



 Considerando todas as entradas de recursos e os pagamentos realizados pela Companhia no mês de Julho/17, elaboramos o resumo do Fluxo de Caixa abaixo.

1. Há uma divergência entre o Saldo Inicial do Fluxo de Caixa Direto apresentado pela
empresa e o valor contabilizado nas Demonstrações Financeiras. Ao ser questionada a
empresa esclareceu que existem lançamentos ocorridos nas contas bancárias que ainda não
foram refletidos na contabilidade.

2. O valor recebido se refere à obra da Linha 15 do Metrô de São Paulo.

3. O aporte foi realizado pela “Água Limpa”, empresa que se dedica ao ramo de saneamento
básico.

4. Os principais desembolsos ocorridos nessa rubrica se referem a “Seguro Diretores” (R$ 84
mil) e despesas com transporte (R$ 10 mil).

5. O valor se refere a pagamento de benefícios de funcionários (R$ 2,6 mil) e da quitação de
um Finame (R$ 159 mil).

6. Os valores pagos a título de “Recuperação Judicial” englobam o Assessor Financeiro da
Companhia, Custas para ajuizar o Processo de RJ e a emissão das Certidões.

7. Os valores “Antecipados pela RJ” incluem o pagamento de empresas de Consultoria e
Auditoria, Plano de Saúde e despesas do dia-a-dia (táxi, motoboys, telefonia, etc.)

8. Analogamente ao item 1, essa diferença foi questionada e a empresa esclareceu que
existem lançamentos ocorridos nas contas bancárias que ainda não foram refletidos na
contabilidade.

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽
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Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda. – Fluxo de Caixa Direto

Destaques



 A Isolux Projetos, Investimentos e Participações Ltda. atua somente como Holding e seus principais movimentos contábeis estão relacionados com sua Controlada
(Isolux Projetos e Instalações Ltda.) e com suas dívidas.

Atuando como Holding, a empresa não logrou apresentar expressiva
movimentação contábil no mês de Julho/17.

30

Informações Financeiras - Isolux Projetos, 
Investimentos e Participações Ltda.

Destaque



❶

1. O aumento nessa conta ocorreu em virtude das despesas financeiras
incorridas no período.

31

Informações Financeiras - Isolux Projetos, 
Investimentos e Participações Ltda.

Destaque



❷

2. A Controlada “Isolux Projetos e Instalações Ltda.” apresentou prejuízo no
período, e representa o valor negativo na rubrica de “Resultado de
Equivalência Patrimonial”.

32

Informações Financeiras - Isolux Projetos, 
Investimentos e Participações Ltda.

Destaque



1. Há uma divergência entre o Saldo Inicial do Fluxo de Caixa Direto apresentado
pela empresa e o valor contabilizado nas Demonstrações Financeiras. Ao ser
questionada a empresa esclareceu que existem lançamentos ocorridos nas contas
bancárias que ainda não foram refletidos na contabilidade.

2. Analogamente ao item 1, essa diferença foi questionada e a empresa esclareceu
que existem lançamentos ocorridos nas contas bancárias que ainda não foram
refletidos na contabilidade.

 Considerando todas as entradas de recursos e os pagamentos realizados pela Companhia no mês de Julho/17, elaboramos o resumo do Fluxo de Caixa abaixo.
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Informações Financeiras - Isolux Projetos, Investimentos e 
Participações Ltda. – Fluxo de Caixa Direto

❶

❷

Destaques
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Informações Sobre Recursos Humanos

 Os 49 funcionários que a empresa tem em seu quadro, temos a seguinte situação:

 21 estão em atividade
 8 estão em férias
 20 estão em período de licença

 A Isolux Corsán do Brasil não apresenta operação. Esses funcionários estão afastados por alguma razão ligada à Previdência Social.

 No mês de Julho/17 as empresas do Grupo não apresentaram movimentação no quadro de funcionários. A variação apontada no quadro abaixo deve-se à
inclusão de 7 funcionários da Isolux Corsán do Brasil.


