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GIPAR S/A
CNPJ Nº 02.260.956/0001-58

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

Senhores acionistas: Em cumprimento às  disposições  legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras relativas 
aos exercícios sociais de 2018 e 2017. Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para esclarecimentos porventura necessário.Rio de Janeiro, 27 
de março de 2019.

Ativo Nota 2018 2017
Circulante
  . Caixa e equivalente de caixa 4 37.969 35.515
  . Impostos a recuperar 5 36.931 36.104
  . Títulos e valores mobiliários 6 21.791 736
  . Devedores diversos 1.166 1.044
   .Dividendos a receber 85.596 -
   .Outros créditos 7 -
Total Circulante 183.460 73.399
Não circulante
Realizavel a longo prazo
  . Investimentos 7 1.629.229 1.164.180
Total do não circulante 1.629.229 1.164.180
Total do ativo 1.812.689 1.237.579

Passivo Nota 2018 2017
Circulante
  . Fornecedores 94 -
  . Impostos a recolher 529 99
   .Dividendos a pagar 86.060 47.982
  . Instrumentos financeiros derivativos 40.000 -
  . Outras contas a pagar 9.205 8.735
Total do circulante 135.888 56.816
Não circulante
  . Instrumentos financeiros derivativos 560.000 400.000
Total do não circulante 560.000 400.000
Patrimônio líquido 
  . Capital social 10.1 594.004 554.004
  . Custo com emissão de ações 10.1 (28.777) (22.136)
  . Reserva de capital 120.560 108.599

  . Reserva de lucros
10.3 e 
10.4 483.629 185.846

  . Reserva especial de dividendos 10.5 48.765 30.622
  . Outros resultados abrangentes 10.7 (101.380) (76.172)
Total do patrimônio líquido 1.116.801 780.763
Total do passivo e patrimônio líquido 1.812.689 1.237.579

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
Nota 2018 2017

Resultado de participações societárias:
   Resultado de equivalência patrimonial 7 402.527 111.077
Receitas (despesas) operacionais:
   Outras despesas operacionais (298) (327)
   Outras receitas/despesas 165 (7)
   Receita (despesa) financeiras 11 14.208 35.132

14.075 34.798
Resultado antes dos impostos 416.602 145.875
Contribuição social 13 - 4.482
Imposto de renda 13 - 13.424
Lucro líquido do exercício 416.602 163.781
Lucro líquido básico e diluído por ação ordinária - R$ 1,05 0,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Lucro líquido do exercício 416.602 163.781
Ìtens que não serão reclassificados para a 
 demonstração do resultado
    Outros resultados abrangentes 10.7 (25.208) -
Total do resultado abrangente do exercicio, liquido
 de impostos 391.394 163.781

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 416.602 163.781
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido - (17.906)
 Despesas com juros, variações monetárias  - liquidas - (17.153)
 Resultado de equivalência patrimonial 7 (402.527) (111.077)
 Marcação a mercado de derivativos - (43.843)
 Instrumentos financeiros derivativos - 35.628
Variações nas contas do ativo circulante e 
 não circulante
(Aumento) de impostos a recuperar (827) (33.643)
(Aumento) diminuição de devedores diversos e
 outros créditos (129) 8
Variações nas contas do passivo circulante e
 não circulante
(Diminuição) de fornecedores 94 -
Aumento de impostos a recolher 430 6.749
Imposto de renda e contribuição social pagos - (124)
Aumento de outras contas a pagar 470 284
Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades
 operacionais 14.113 (17.296)
Atividades de investimentos
Subscrição de ações de controlada (202.360) -
Títulos e valores mobiliários 6 (21.055) 2.639
Recebimento de dividendos 80.995 59.711
Caixa Líquido gerado nas atividades de
 investimentos (142.420) 62.350
Atividades de financiamento
Pagamento empréstimo - principal 8 - (533.244)
Pagamento empréstimo - juros 8 - (26.085)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos - 160.900
Aumento de capital com subscrição de ações e
 reservas 10.1 200.000 79.996
Aumento de capital destinado a reserva de capital 10.1 - 320.004
Pagamento de dividendos (62.598) -
Custos incorridos nas operações com emissão de ações (6.641) (22.136)
Caixa Líquido consumido nas atividades de 
 financiamento 130.761 (20.565)
Variação líquida do caixa 2.454 24.489
 Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 4 35.515 11.026
 Caixa mais equivalentes de caixa finais 4 37.969 35.515
Variação líquida do caixa 2.454 24.489

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)
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Saldos em 01 de janeiro de 2017 474.008 - - 266.367 9.113 60.934 - 7.733 - (76.172) 741.983
Reserva especial de dividendos, constituídos 
conforme AGO e AGE realizada em 17/04/2017 - - - - - - 30.622 (7.733) - - 22.889
Cancelamento de ações ordinárias, conforme AGE
 de 17 de abril de 2017 10.1 - - - (34.829) - - - - - - (34.829)
Aumento de Capital conforme AGE  em 23/06 e
 04/09/2017 10.1 79.996 - 320.004 (400.000) - - - - - - -
Custos de transações incorridos nas operações 
 com emissão de ações 10.1 - (22.136) - - - - - - - - (22.136)
Novas aquisições de ações de controlada 10.2 - - - (35.869) - - - - - - (35.869)
Transações entre sócios da controlada - reflexo 10.2 - - - 1.598 - - - - - - 1.598
Transações de capital - instumento financeiro  
 MTM - reflexo 10.2 - - - (8.672) - - - - - - (8.672)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 163.781 - 163.781
Proposta de destinação do lucro líquido: -

• Reserva Legal
10.3 e 

10.6 - - - - 8.189 - - - (8.189) - -
• Dividendos atribuidos as ações preferenciais 10.6 - - - - - - - - (12.112) - (12.112)
• Dividendos  atribuidos as ações ordinárias 10.6 - - - - - - - - (35.870) - (35.870)
• Retenção de lucros 10.4 - - - - - 107.610 - - (107.610) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 554.004 (22.136) 320.004 (211.405) 17.302 168.544 30.622 - - (76.172) 780.763
Reserva especial de dividendos, constituída
 conforme AGOE  realizada em 08/03/2018 10.5 - - - - - - 18.143 - - 18.143
Aumento de Capital conforme AGE em 04/12/2018 10.1 40.000 - 160.000 (200.000) - - - - - - -
Custos de transações incorridos nas operações 
com emissão de ações 10.1 - (6.641) - - - - - - - - (6.641)
Novas aquisições de ações de controlada 10.2 - - - (30.942) - - - - - - (30.942)
Transações entre sócios da controlada - reflexo 10.2 - - - 116.863 - - - - - - 116.863
Transações de capital - instumento financeiro  
 MTM - reflexo 10.2 - - - (35.881) - - - - - - (35.881)
Reserva de incentivos fiscais reivestimento - reflexo 10.2 - - 1.595 - - - - - - 1.595
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo 10.2 - - 326 - - - - - - - 326
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 416.602 - 416.602
Proposta de destinação do lucro líquido: -

• Reserva Legal
10.3 e 

10.6 - - - - 20.830 - - - (20.830) - -
• Dividendos atribuidos as ações preferenciais 10.6 - - - - - - - - (26.501) - (26.501)
• Dividendos  atribuidos as ações ordinárias 10.6 - - - - - - - - (92.318) - (92.318)
• Retenção de lucros 10.4 - - - - - 276.953 - - (276.953) - -

Outros resultados abrangentes 10.7 - - - - - - - - - (25.208) (25.208)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 594.004 (28.777) 481.925 (361.365) 38.132 445.497 48.765 - - (101.380) 1.116.801

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em milhares de reais)
Nota 2018 2017

Geração do valor adicionado:
(-) Outras despesas operacionais (298) (334)
Outras receitas 165 -
Valor adicionado bruto (133) (334)
Valor adicionado líquido (133) (334)
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 7 402.527 111.077
Despesas financeiras 11 (39) 19.514
Receitas  financeiras 11 14.247 15.618
Valor adicionado total a distribuir 416.602 145.875
Distribuição do valor adicionado:
Impostos, taxas e contribuições
 Federais - (17.906)
Remuneração de capitais próprios
Dividendos 10.6 118.819 47.982
Reserva Legal 10.3 e 10.6 20.830 8.189
Lucros Retidos 10.4 276.953 107.610

416.602 145.875
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A GIPAR S/A, é uma sociedade por ações que tem por objetivo social a parti-
cipação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades. A Companhia 
possui sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Em 27 
de março de 2019 os membros da Diretoria em exercício analisaram as con-
tas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e por unanimidade de votos 
decidiram por aprovar a publicação das referidas contas da administração e 
as demonstrações financeiras, para a submissão das mesmas à Assembleia 
Geral Ordinária da Gipar, recomendando a sua aprovação.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação 
societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e 
Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orienta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprova-
dos pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e as Normas Internacionais 
de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board – IASB. A Administração considerou as orientações emanadas 
da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na pre-
paração das suas demonstrações financeiras de forma que todas as informa-
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, estão divulgadas e 
correspondem ao que é utilizado na gestão da Gipar. 2.2. Moeda funcional e 
base de mensuração: As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Gipar. As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens: 
(i) os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e (ii)
Instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado. 2.3. Julgamentos, estimativas e premissas: A preparação das 
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, requer que a Administração faça uso de julgamentos, estimativas 
e premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais de determinadas transações, quando de sua 
efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas estima-
tivas. As revisões as estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em 
que são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas 
incluem Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos.
3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
3.1. Novos procedimentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pro-
nunciamentos e pelo IASB – Internacional Accounting Standards Board 
Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, e ainda 
não adotadas pela Companhia:

Normas Descrição
Aplicação obrigatória: 
Exercícios anuais com 

em ou após

CPC 06 (R2)/IFRS 16 Operação de arrendamento 
mercantil/Leases 1º de janeiro de 2019

IFRS 17 Contratos de seguros 1º de janeiro de 2021

Alterações à IFRS 10 
e IAS 28

Venda ou Contribuição de Ati-
vos entre um Investidor e sua 
Associada ou Joint Venture

Adiado 
indefinidamente

A Gipar não adotou de forma antecipada tais alterações em suas demonstra-
ções financeiras de 31 de dezembro de 2018. Os principais impactos da adoção 
das novas normas e interpretações vigentes a partir de 1º de janeiro de 2019 
são os seguintes: (i) CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil//
IFRS 16-Leases: O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimen-
to, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que 
os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no 
balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financei-
ros segundo o CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento 
para arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, 
computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com prazo 
de arrendamento de até 12 meses). Na data de início de um contrato de arren-
damento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo aos pagamentos de 
arrendamento e um ativo que representa o direito de utilizar o ativo subjacente 
durante o prazo de arrendamento (ativo de direito de uso). Os arrendatários 
serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o pas-
sivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de 
uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento 
na ocorrência de determinados eventos (como por exemplo ou uma mudança 
no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrenda-
mento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar 
tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor do incremento 
do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso. O CPC 
06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º janeiro de 2019, 
exige que os arrendatários e arrendadores façam divulgações mais abrangen-
tes do que as previstas no CPC 06 (R1). A Gipar não atua como arrendatária 
em contratos de aluguéis. (ii) Outras alterações: As seguintes normas altera-
das e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstra-
ções financeiras da Gipar, que segue: • Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 
2014-2016 - Alterações à IFRS 1 e à IAS 28; • Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) 
Pagamento baseado em ações em relação à classificação e mensuração de 
determinadas transações com pagamento baseado em ações; • Transferências 
de Propriedade de Investimento (Alterações ao CPC 28 / IAS 40); • ICPC 21 / 
IFRIC 22 - Transações em moeda estrangeira e adiantamento;• ICPC 22 / IFRIC 
23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda - Esta Interpretação 
esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 
32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa 
circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou 
diferido, ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro 
tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos 
fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinadas, aplicando esta Interpre-
tação. A Gipar avaliou a adoção dessa nova norma, entretanto não visualizou 
impactos em suas demonstrações financeiras. • Alterações ao CPC 36 Demons-
trações Consolidadas (IFRS 10) e ao CPC 18 Investimento em Coligada (IAS 
28) em relação a vendas ou contribuições de ativos entre um investidor e sua
coligada ou seu empreendimento controlado em conjunto; Normas e interpre-

tações revisadas já emitidas pelo CPC, adotadas pela Companhia à partir 
de 01 de janeiro de 2018: (i) CPC 47 – Receita de contratos com cliente / 
IFRS 15: O CPC 47 estabelece um novo conceito para o reconhecimento de re-
ceita, substituindo o CPC 30 Receitas, o CPC17 (R1) Contratos de Construção 
e as interpretações relacionadas. A Gipar adotou o CPC 47 usando o método 
de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018. 
Não aplicando os requerimentos exigidos pela norma para o período compara-
tivo apresentado. A nova norma prevê que a Gipar reconheça as receitas para 
descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor 
que reflita a contraprestação à qual a Gipar espera ter direito em troca desses 
bens ou serviços. Portanto, a receita deve ser reconhecida de forma líquida de 
contraprestação variável. Eventuais descontos, abatimentos, restituições, cré-
ditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades 
ou outros itens similares são classificados pela norma como contraprestação 
variável. As novas exigências de divulgação trazem melhores informações aos 
usuários das demonstrações financeiras a entender a natureza, o montante, o 
momento e a incerteza em relação à receita e aos fluxos de caixa decorrentes 
de contratos com clientes. A Gipar realizou análise detalhada do impacto re-
sultante da aplicação do CPC 47, incluindo a avaliação de cinco etapas para 
o reconhecimento e mensuração da receita, quais sejam: (i) identificar os tipos
de contratos firmados com seus clientes; (ii) identificar as obrigações presentes 
em cada tipo de contrato; (iii) determinar o preço de cada tipo de transação; (iv) 
alocar os preços as obrigações contidas em cada contrato; e (v) reconhecer 
a receita quando (ou a medida que) a Companhia satisfaz cada obrigação de 
contrato. Com base na avaliação da Gipar não foram identificados impactos 
em suas demonstrações financeiras. (ii) CPC 48– Instrumentos Financei-
ros / IFRS 9: Classificação e Mensuração – ativos e passivos financeiros: 
De acordo com o CPC 48, há três principais categorias de classificação para 
os ativos financeiros: Custo amortizado (CA), Valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e Valor justo por meio do resultado (VJR). 
Sendo eliminadas as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis, mensurados pelo valor justo por meio 
de resultado e disponíveis para venda. Tal classificação é baseada, em duas 
condições: (i) o modelo de negócios da Gipar no qual o ativo é mantido; e (ii) 
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são 
relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto 
(Solely payments of principal and interest – SPPI). Em suma, os modelos de 
negócios são divididos em três categorias apresentados a seguir:

Modelo Contexto

1 - Manter para coletar somente 
fluxos de caixa contratuais 

Os que apresentam como característica 
a coleta de fluxos de caixa contratuais, 
compostos somente de principal e juros, e 
cujo objetivo é o de carregar esse instrumento 
até o seu vencimento. As vendas são 
incidentais a este objetivo e espera-se que 
sejam insignificantes ou pouco frequentes.

2 - Manter tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa 
contratuais quanto pela venda de 
ativos financeiros

Aqueles que demonstram como 
característica a coleta de fluxos de caixa 
contratuais de principal e juros e a venda 
destes ativos, e cujo objetivo é o de vendê-
los antes do seu vencimento.

3 - Demais Modelos de Negócio 
para os instrumentos financeiros

Aqueles que não se enquadram em 
nenhum dos dois modelos anteriores.

Avaliação do modelo de negócio – A Gipar avalia o objetivo do modelo de 
negócio considerando o melhor retrato da maneira como ela gerencia suas 
carteiras de ativos financeiros e até que ponto os fluxos de caixa destes ativos 
são gerados unicamente pelo recebimento dos fluxos contratuais, pela venda 
dos mesmos ou por ambos. Características contratuais do fluxo de caixa – os 
fluxos de caixa contratuais cujos recebimentos são exclusivos de principal e 
de juros sobre o principal indicam um empréstimo básico em que as parcelas e 
o risco de crédito normalmente são os elementos mais significativos dos juros.
As seguintes políticas contábeis aplicam-se as categorias de classificação e
mensuração dos ativos financeiros, conforme definições abaixo:

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9

Ativos financeiros a custo 
amortizado

Estes ativos são mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método dos juros efetivo. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. 
A receita de juros, ganhos e perdas cambiais 
e impairment são reconhecidas no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
é registrado no resultado.

Ativos financeiros 
mensurados a VJR

Esses ativos são mensurados ao valor justo. O 
resultado líquido, incluindo juros ou receita de 
dividendos, é reconhecido no resultado.

Instrumentos de dívida ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os 
rendimentos de juros calculados utilizando o método 
dos juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e 
impairment são reconhecidos no resultado. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No 
reconhecimento inicial de um investimento em um 
instrumento patrimonial que não seja mantido para 
negociação, poderá optar irrevogavelmente por 
apresentar alterações subsequentes no valor justo do 
investimento em ORA. Esta escolha é feita para cada 
investimento. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos patrimoniais 
ao VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os 
dividendos são reconhecidos como ganho no 
resultado, a menos que o dividendo represente 
claramente uma recuperação de parte do custo 
do investimento. Outros resultados líquidos 
são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 
38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada 
classe de ativos e passivos financeiros:

Classificação CPC 38/
IAS 39

Classificação 
CPC 48/IFRS 9

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)
Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Títulos e valores mobiliarios Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado

Classificação CPC 38/
IAS 39

Classificação 
CPC 48/IFRS 9

PASSIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)

Fornecedores Mensurados pelo Custo 
Amortizado Custo Amortizado 

Instrumentos Financeiros 
Derivativos

Mensurados pelo Valor 
Justo por meio do resultado VJR 

Redução no valor recuperável (impairment) – Ativos financeiros: O CPC48 
substituiu a abordagem de perda incorrida do CPC38/IAS 39 por uma aborda-
gem de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se aos 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e ins-
trumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimen-
tos em instrumentos patrimoniais (ações).  A Gipar adotou a abordagem simpli-
ficada e realizou o cálculo de perda esperada, tomando como base a expectati-
va de risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida do instrumento finan-
ceiro. Estabelecendo uma matriz de cálculo baseado nas taxas de perda sepa-
radamente para cada segmento de clientes. É considerado pela Gipar um ativo 
financeiro como inadimplente quando: • É pouco provável que o credor pague 
integralmente suas obrigações de crédito, sem recorrer a ações como a realiza-
ção da garantia (se houver alguma); ou • O ativo financeiro está vencido confor-
me regras de recebíveis da Gipar. Um ativo financeiro possui “problemas de 
recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto pre-
judicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. Em cada data 
de apresentação, a Gipar avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo 
custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão com proble-
mas de recuperação. A Gipar não apurou impactos na aplicação do CPC 48 em 
suas demonstrações financeiras. 3.2. Resumo das principais práticas contá-
beis: As políticas contábeis detalhadas abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações finan-
ceiras: a. Caixa e equivalentes de caixa – abrangem saldos de caixa e aplica-
ções financeiras, com cláusulas contratuais que permitem o resgate em até 90 
dias da data de aquisição, pelas taxas contratadas, estão sujeitos a um risco 
insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de 
curto prazo; b. Instrumentos financeiros: 1. Instrumentos financeiros: Prá-
tica contábil vigente a partir de 1º de janeiro de 2018: O CPC 48 simplificou 
o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e estabeleceu três cate-
gorias de mensuração: (i) a custo amortizado; (ii) a valor justo por meio do resul-
tado (“VJR”); e (iii) a valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(“VJORA”), dependendo do modelo de negócios e as características dos fluxos
de caixa contratuais. Quanto ao reconhecimento e mensuração de passivos fi-
nanceiros, não houve alterações significativas em relação aos critérios atuais,
com exceção ao reconhecimento de mudanças de risco de crédito próprio em
outros resultados abrangentes para aqueles passivos designados ao valor justo
por meio do resultado. Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensura-
ção - são classificados no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado ao seu valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes e ao valor justo por meio do resultado acrescido dos custos de
transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por
meio do resultado. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado
pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamen-
tos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação
é executada a nível de cada instrumento. Um ativo financeiro não é mais reco-
nhecido quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando a Gipar transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual, essencialmente, to-
dos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
Mensuração subsequente - para fins de mensuração subsequente, os ativos fi-
nanceiros são classificados em ativos financeiros ao custo amortizado (instru-
mentos de dívida); ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instru-
mentos de dívida); ativos financeiros designados ao valor justo por meio de ou-
tros resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumula-
dos no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Gipar mensura os ativos
financeiros ao custo amortizado se o ativo financeiro for mantido dentro de mo-
delo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de rece-
ber fluxos de caixa contratuais, e os termos contratuais do ativo financeiro de-
rem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusi-
vamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.
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Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados 
usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recupe-
rável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixa-
do, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Quanto aos instru-
mentos de dívida a Gipar avalia ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes se o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios 
cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa 
contratuais, e se os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em 
determinadas datas especificas, a fluxos de caixa que constituam, exclusiva-
mente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 
Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões 
de redução ao valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resulta-
do e calculadas da mesma maneira que para os ativos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas 
em outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mu-
dança acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes 
é reclassificada para resultado. Avaliação do modelo de negócio: A Gipar realiza 
uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é 
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é 
gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consi-
deradas incluem (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o fun-
cionamento prático dessas políticas que inclui a questão de saber se a estraté-
gia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratu-
ais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência 
entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou 
saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da ven-
da de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Admi-
nistração da Sociedade; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de 
negócios e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os geren-
tes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada 
no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) 
a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos perí-
odos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas 
futuras. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com 
desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são 
somente pagamentos de principal e de juros: Para fins de avaliação dos fluxos 
de caixa contratuais, o principal é definido como o valor custo do ativo financeiro 
no reconhecimento inicial. Os juros são definidos como uma contraprestação 
pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor prin-
cipal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos 
e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos admi-
nistrativos), assim como uma margem de lucro. A Gipar considera os termos 
contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são 
somente pagamentos do principal e de juros. Ao fazer essa avaliação, é consi-
derado os eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos 
de caixa; os termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá-
veis; o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e os termos que limitam o 
acesso da Gipar a fluxos de caixa de ativos específicos, baseados na perfor-
mance de um ativo. Passivos financeiros: São mensurados ao custo amortiza-
do utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2018, compre-
endem saldos a pagar a fornecedores, instrumentos financeiros e outras contas 
a pagar. Reconhecimento inicial e mensuração - os passivos financeiros são 
classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor jus-
to por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, contas a pagar, ou como 
derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, con-
forme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente 
ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja 
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam direta-
mente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Mensuração subsequente -  
a mensuração de passivos financeiros é como segue: Passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado - passivos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financei-
ros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. 
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se fo-
rem incorridos para fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também 
inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela Gipar que não são 
designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo 
CPC 48. Derivativos embutidos separados também são classificados como 
mantidos para negociação a menos que sejam designados como instrumentos 
de hedge eficazes. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reco-
nhecidos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros designados 
no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados 
na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem 
atendidos. A Gipar não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por 
meio do resultado. Empréstimos e recebíveis - Após o reconhecimento inicial, 
empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são 
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da 
taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando 
os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de 
juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qual-
quer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do 
método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros 
efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa 
categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e 
contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixa-
do quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação 
especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passi-
vo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são subs-
tancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreco-
nhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A dife-
rença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do 
resultado. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos finan-
ceiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconheci-
dos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e li-
quidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros derivativos: As 
operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela Gipar, 
resumem-se em “Swap”, que visa exclusivamente à proteção contra riscos cam-
biais associados a posições no balanço patrimonial. São mensurados ao seu 
valor justo, com as variações registradas contra o resultado do exercício, exceto 
quando designados em uma contabilidade de “hedge” de fluxo de caixa, cujas 
variações no valor justo são reconhecidas em “outros resultados abrangente” no 
patrimônio líquido. O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é cal-
culado por empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa 
e dívida, de modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamen-
to dos principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, 
em especial nas operações de derivativos. c. Investimentos – os investimentos 
em controlada foi avaliado pelo método de equivalência patrimonial, tomando-
-se por base o patrimônio líquido da controlada na data do balanço. d. Emprés-
timos e financiamentos - são demonstrados pelo valor líquido dos custos de
transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
usando o método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos em
moeda estrangeira que possuem operações de swap foram reconhecidos pelo
valor justo através do resultado do exercício até sua liquidação; e. Imposto de
renda e contribuição social – a despesa com imposto de renda e contribuição
social compreende o imposto de renda corrente. O imposto diferido é contabili-
zado no resultado a menos que esteja relacionado a itens registrados em resul-
tados abrangentes no patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com
relação às diferenças temporárias entre os valores de ativo e passivo para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O im-
posto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acresci-
da do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil. A
contribuição social foi calculada à alíquota de 9%. No exercício a Gipar não
apurou imposto de renda e contribuição social a pagar. f. Dividendos - Os divi-
dendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obriga-
tórios após o exercício contábil a que se refere às demonstrações financeiras,
por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados 
no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva
aprovação; g. Resultado - as receitas e despesas são reconhecidas no resulta-
do do exercício pelo regime de competência. Uma receita não é reconhecida se
há uma incerteza significativa na sua realização; h. Demais ativos e passivos
(circulante e não circulante) – os demais ativos e passivos estão demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes rendimentos/encargos incorridos até a data do balanço; e i.
Demonstração do valor adicionado – preparada com base em informações
obtidas dos registros contábeis, de acordo com o CPC 09 – Demonstração do
Valor Adicionado. Tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Gipar e
sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme reque-
rido pela legislação societária brasileira, como parte suplementar às demonstra-
ções financeiras.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (AVALIADAS AO VALOR JUSTO
POR MEIO DO RESULTADO)
Instituição financeira Tipo Remuneração 2018  2017
Itaú Conta Corrente - 4 -
XP Investimentos Conta corrente - 6 -
Itaú Active fix 100% do CDI 25.057 29.386
XP Investimentos AF Inv geraes FIRFCP 100% do CDI 3.228 2.044
XP Investimentos XP CorpPlus FIMCP 100% do CDI 3.235 2.044

XP Investimentos
Sparta 
TOPRFFICCPLP 100% do CDI 3.215 2.042

XP Investimentos CA Vitesse FIRF CP 100% do CDI 3.224 2.043
Total do caixa e equivalente de caixa - circulante 37.969 35.515
5. IMPOSTOS A RECUPERAR

2018 2017
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (a) 609 1
Imposto de Renda – IRPJ (b) 35.921 35.751
Contribuição Social Sobre o Lucro – CSSL (b) 400 349
Outros 1 3
Total dos Impostos a recuperar - circulante 36.931 36.104
(a) Imposto de renda originado principalmente de retenções realizadas sobre
rendimentos de aplicações financeiras. Os saldos são compensados com as
antecipações mensais de IRPJ, sendo o valor excedente não utilizado dentro
do próprio exercício incorporado ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário.
(b) Saldo negativo de imposto de renda e de contribuiçem anos calendários
anteriores, decorrentes de estimativas pagas à maior, que será utilizado para
compensação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB
desde que o montante já pago exceda o valor do imposto ou da contribuição,
determinados com base nos resultados apurados.
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Instituição financeira Tipo 2018 2017
Planner Ações - 205
Xp Investimentos Ações 21.791 531
Total - circulante 21.791 736
7. INVESTIMENTOS
O investimento na controlada Energisa é atualmente 66,36% no capital votan-
te e 30,04% do capital total, está contabilizado pelo método de equivalência 
patrimonial, tomando-se por base o patrimônio líquido da controlada em 31 de 
dezembro de 2018. Para exercício de 2017 foi utilizado o patrimônio líquido da 
controlada de 30 de novembro 2017. Participação na controlada:

2018 2017
Capital social 3.363.685 2.795.963
Quantidade de ações possuídas (mil) 552.878 519.474
Participação no capital (%) 30,04% 30,03%
Ativo total - consolidado 36.418.008 21.675.388
Lucro líquido do exercício – consolidado 1.148.434 366.275
Patrimônio líquido 5.388.141 3.840.495
Resultado de equivalência patrimonial 402.527 111.077
Investimento (inclui ágio de R$10.887) (1) 1.629.229 1.164.180
Movimentação do investimento: 2018 2017
Saldo inicial – 2017 e 2016 1.164.180 1.149.921
Equivalência patrimonial - apurado até março de
 2017 – 30,94% - 37.048
Equivalência patrimonial - apurado de abril a novembro
 de 2017 – 30,03% - 74.029
Equivalência patrimonial - apurado em dezembro de 
2017 – 30,01% 57.730 -
Equivalência patrimonial - apurado entre janeiro e
 novembro de 2018 – 30,01% 202.659 -
Equivalência patrimonial - apurado em dezembro de 
 2018 – 30,04% 142.138 -
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada
 diretamente no patrimônio líquido) – outros 
 resultados abrangentes – apurado 
 em dezembro de 2017 (2) (11.756) -
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada
 diretamente no patrimônio líquido) – outros resul- 
 tados abrangentes- apurado no exercício de 2018 (2) (13.452) -
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada
 diretamente no patrimônio líquido) - Transações
 entre sócios (2) 87.842 1.598
Resgate de ações próprias com pagamento em
 ações detidas da controlada (3) - (34.829)
Transações entre sócios (3) - 1.180
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada 
diretamente no patrimônio líquido) - Instrumento
 Financeiro – MTM (1) (35.881) (8.672)
Subscrição/aquisição e compra de ações 202.360 -
Dividendos recebidos da controlada (166.591) (56.095)
Saldo final – 2018 e 2017 1.629.229 1.164.180

(1) Ágio de R$10.887 - a Gipar não identificou qualquer evidência de não re-
cuperação do ágio contabilizado, não tendo registrado provisão para perdas.
(2) A Gipar contabilizou em 31 de dezembro de 2018 o montante R$62.634
(R$1.598 em 2017) referente a transações entre sócios reflexa do registro
efetuado pela controlada Energisa diretamente no patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2018. (3) Em 2017, R$33.649 refere-se a redução do percentual
de participação, na controlada, contabilizados diretamente no patrimonio líqui-
do na conta de transações entre sócios.
8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2017

Valor do empréstimo 350.000
Data da contratação 12/09/2012
Vencimento 12/09/2017
Periodicidade de amortização dos juros Semestral
Indexador Dólar
Taxa de juros 3,57% a.a
Os empréstimos foram totalmente pagos no vencimento em 12 de setembro 
de 2017 que possuiam proteção de swap cambial e instrumentos financeiros 
derivativos. Seguem as movimentações ocorridas no exercício:

2017
Saldos em 2016 581.565
Encargos de dívidas – juros, variação monetária e cambial (12.165)
( - ) Marcação à Mercado da Dívida (10.071)
Pagamento de principal (533.244)
Pagamentos de juros (26.085)
Saldos em 2017 -
9. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT)
Em agosto 2017, a Companhia aderiu ao programa especial de regularização 
tributária (PERT), instituído pela Lei 13.496/2017 (MP 783/2017), que pos-
sibilita o pagamento de 5% a 20% do saldo devedor acrescido da variação 
da Selic. A Companhia apurou o montante de R$2.489, referente a Imposto 
de renda (IRPJ) e Contribuição social sobre o lucro (CSSL), que foram in-
cluidos no Programa. Deste montante, R$124 correspondente a 5% do saldo 
devedor pagos no exercício, R$835 refere-se a redução de juros e multas e 
R$1.530, foram compensados com a utilização de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social próprios, contabilizados, em outras despesas 
financeiras e imposto de renda e contribuição social na demonstração do re-
sultado do exercício de 2017, respectivamente, conforme segue:

Valor Original 
(R$ mil)

Lei 13.496/2017 - PERT MP 783/2017
Valor do débito 1.448
Atualização (juros + multas) 1.041
Total 2.489
Liquidação:
. Pagamento a vista (antecipações) - 5% a 20% (124)
. Redução de multas e juros (outras despesas financeiras) (835)
. Saldo remanescente – prejuízos fiscais e base negativa 1.530
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.1. Capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional é de R$594.004 (R$554.004 em 2017), está representado por 
410.881 (398.437 em 2017) ações, sendo 334.476 ações ordinárias nominativas; 
R$63.961 ações preferenciais classe A e 12.444 ações preferenciais classe B, 
ambas sem valor nominal (em 2017 R$334.476 ações ordinárias nominativa e 
R$63.961 ações preferenciais classe A), sem valor nominal. A Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 18 de março de 2019 foi realizada para ratificar o 
total aportado pelo acionista Itau Unibanco S.A., quando da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 04 de dezembro de 2018 em que foi aprovado o 
aporte de capital de R$200.000, deste montante, R$40.000 são destinados ao 
capital social da Gipar e R$160.000 à reserva de capital, mediante a emissão 
de 12.444 novas ações preferencias resgatáveis classe B, escriturais e sem va-
lor nominal, ao preço de emissão de R$16,0716 por ação, fixado com base na 
perspectiva de rentabilidade futura da Gipar, nos termos do artigo 170, parágrafo 
1º, I da Lei das S.A., sendo: (i) R$3,2143 por ação destinado ao capital social 
e (ii) R$12,8573 por ação destinado a reserva de capital, passando o capital 
social para R$594.004, dividido em 410.881 ações, sendo 334.476 ações ordi-
nárias nominativas, R$63.961 ações preferenciais classe A, e R$12.444 ações 
preferenciais classe B, ambas sem valor nominal. A totalidade das ações prefe-
renciais classe B emitidas em decorrência do aumento de capital, foram subs-
critas e totalmente integralizadas pelo acionista Itaú Unibanco S.A, e farão jus 
as preferências e aos direitos previstos no Estatuto. Cada ação ordinária corres-
ponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais 
classe A e B são escriturais e sem valor nominal; possuem direitos prioritários 
da distribuição de dividendos, que serão fixos e calculados com base na taxa 
de retorno equivalente a 101% da taxa média de depósitos interbancários, “over 
extra group”, com base em 252 dias úteis, apurada e divulgada pela CETIP, 
ou qualquer outro índice que venha substituí-lo no futuro, de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos desde as respectivas 
datas de subscrição e integralização de cada uma das ações e até a data de 
ser resgate (exclusive), com direito de participar dos dividendos declarados e 
distribuídos pela Gipar de acordo com a prioridade no recebimento dos dividen-
dos calculados com base no lucro líquido e dos valores distribuídos a conta de 
reserva de lucros ou a conta da reserva de capital, que será utilizada em caso 
de ausência de saldos nas contas de lucro do exercício e na conta de reserva de 
lucros, serão prioritários em relação a quaisquer outras classes de ações prefe-
renciais e em relação a qualquer classe de ações ordinárias, no que se refere a 
distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio e quaisquer 
outras distribuições, bonificações, pagamentos ou proventos. Os dividendos se-
rão obrigatórios cumulativos, sendo certo que na hipótese da Gipar deixar de 
distribuir dividendos pela ausência de saldo na conta de lucros do exercício e 
na conta da reserva de lucros em determinado semestre, e a administração não 
propuser o pagamento a conta de reserva de capital, o montante dos dividendos 
prioritários referente ao semestre em questão será cumulado com os dividendos 
prioritários devidos no semestre seguinte, devidos com base em taxa de retorno 
equivalente a 120% para as ações preferencias classe A e 130% para ações 
preferencias classe B da Taxa DI a partir da data do seu efetivo pagamento que 
serão pagos nos meses de março e setembro de cada ano. As ações Preferen-
ciais Classe A e B terão em caso de liquidação da Gipar, prioridade no reem-
bolso de capital na proporção da participação no capital social, sem prêmio, em 
relação a quaisquer outras classes de ações e em relação a qualquer classe de 
ações ordinárias, terão direito de voto, exceto, exclusivamente, nas matérias em 
que a Lei das S/A, expressamente determinar a necessidade de aprovação de 
titulares de ações preferenciais e nas matérias indicadas no Estatuto. As ações 
preferenciais classe A e B serão objeto de resgate obrigatório em sua totalidade, 
conforme segue: (i) em 30 de setembro de 2019 para classe A e 30 de setembro 
de 2020 para classe B, resgate de 10% das ações para classe A e 5% das ações 
para classe B; (ii) em 30 de setembro de 2020, resgate de 20% das ações para 
classe A e em 30 de setembro de 2021, resgate de 10% das ações para classe 
B; (iii) em 30 de setembro de 2021, resgate de 30% das ações para classe A e 
em 30 de setembro de 2022, resgate de 15% das ações para classe B; e (iv) em 
30 de setembro de 2022 para classe A e em 30 setembro de 2023 para classe 
B a totalidade das ações, por outro lado, a Gipar a seu exclusivo critério, poderá 
optar pelo resgate integral das ações a qualquer tempo a partir da data do 1º 
resgate. A Companhia possui contabilizado diretamente no Patrimônio Líquido 
o montante de R$28.777 (R$22.136 em 2017), relativo aos custos transação
incorridos na captação de recursos por meio da emissão de novas ações e foram
registrados separadamente como uma redução do patrimônio líquido.
10.2. Transação de capital – transações entre sócios 2018 2017
Saldo inicial –2017 e 2016 (211.405) 266.367
Transações entre sócios – reflexo (1) (35.881) (8.672)
Transações entre sócios – emissão de ações 
preferenciais (2) (200.000) (400.000)
Ganho apurado com novas aquisições de participação
 em controladas diretas e indiretas (3) 85.921 (69.100)
Saldo final –2018 e 2017 (361.365) (211.405)

(1) Inclui parcela reflexa do percentual de participação da controlada Energisa
na EEVP, referente ao instrumento financeiro derivativo - MTM; (2) Vide nota
explicativa 10.1; e (3. A Companhia contabilizou no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2018, o montante R$85.921 referente as novas aquisições de ações
no montante de R$116.863 da controlada Energisa deduzido de R$30.942 per-
da de capital referente ao aumento de capital efetuado pela  da controlada. No
exercício de 2017, foram contabilizados R$69.100, sendo R$1.598 de transa-
ções com sócios reflexa da controlada Energisa, deduzido de R$70.698, refe-
rente a redução do percentual de participação, na controlada, em face da liqui-
dação do resgate de ações próprias, contabilizados diretamente no patrimonio
líquido na conta de transações entre sócios. 10.3. Reserva de lucros – reser-
va legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer
outra destinação e limitada a 20% do capital social. A constituição da reserva
legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo, acrescido do mon-

tante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social. 10.4. Reserva 
de lucros – reserva de retenção de lucros: Do lucro líquido do exercício, 
R$276.953 (R$107.610 em 2017) foi destinado para a reserva de retenção de 
lucros com base em orçamento de capital a ser aprovado em Assembleia Geral 
Ordinária. O saldo da reserva monta em R$445.497 (R$168.544 em 2017). 
10.5. Reserva especial de dividendos: A parcela destinada aos dividendos 
mínimos obrigatórios calculados a razão de 25% do lucro líquido ajustado, no 
montante de R$18.143, constituída conforme AGOE de 08/03/2018 destinados 
a reversa especial de dividendos de acordo com os termos do Art. 202 §§ 4º 
e 5º da Lei nº 6.404/76, que se não absorvidos por prejuízos em exercícios 
subsequentes, deverão ser pagos como dividendos assim que a situação fi-
nanceira da Companhia permitir. 10.6. Dividendos: O Estatuto determina a 
distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado, após as deduções da reserva legal e dos dividendos prioritários a 
que fizerem jus as ações preferenciais classe A. Os dividendos propostos no 
encerramento do exercício de 2018 e 2017, foram calculados como se segue:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 416.602 163.781
Reserva legal (5%) (20.830) (8.189)
Lucro líquido ajustado 395.772 155.592
Dividendos intercalares atribuídos as ações preferenciais
 classe “A” pagos a razão de R$0,0785 (R$0,18936
 em 2017) por ação 5.023 12.112

Dividendos atribuídos as ações ordinárias, calculados a
 razão de R$0,10724 por ação - 35.870
Dividendos intercalares atribuídos as ações preferenciais
 classe “A”, pagos a razão de R$0,2009 12.851 -
Dividendos intercalares atribuídos as ações ordinárias,
 pagos a razão de R$0,04330 14.884 -
Dividendos atribuídos as ações preferenciais classe “A” a 
 serem pagos a razão de R$0,1348 8.627 -
Dividendos atribuídos as ações ordinárias ou R$0,2315 77.434 -
Total dos dividendos 118.819 47.982
% sobre o lucro líquido ajustado 30 31
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 08 de março de 
2018, foi aprovado a destinação dos dividendos prioritários das ações prefe-
renciais classe A, referente ao exercício de 2017 no montante de R$12.112 
e dividendos intercalares do exercicio de 2018 no montante de R$5.023, per-
fazendo um montante total de R$17.135 e R$17.727 para pagamentos de di-
videndos para ações ordinárias, pagos no dia 08 de março de 2018, como 
também a destinação de R$18.143 para reserva especial de dividendos nos 
termos do art . 202, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76, que se não absorvidos 
por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como divi-
dendos assim que o permitir a situação financeira da Companhia, vide nota 
explicativa nº 10.5. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de 
setembro de 2018, foi aprovado a distribuição intercalares do exercicio de 
2018 no montante de R$12.851 para pagamentos de dividendos prioritários 
previstos no estatuto da Companhia dos detentores das ações preferencias 
classe “A”, e R$14.884 para pagamentos de dividendos para ações ordinárias, 
pagos no dia 04 de setembro de 2018. 10.7. Outros resultados abrangen-
tes - reflexo: Segue movimentação realizada no exercício de 2018 e 2017:
Movimentação 2018 2017
Saldo inicial – 2017 e 2016 (76.172) (76.172)
Ganho e perda atuarial – benefícios a empregados
 líquidos de impostos - reflexo (25.208) -
Saldo final – 2018 e 2017 (101.380) (76.172)
11. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

2018 2017
Receita de aplicações financeiras 3.303 4.989
Comissão de aval (1) 11.791 11.362
(-) Tributos s/receita financeira (1.259) (1.310)
Outras receitas financeiras 412 577
Total receitas financeiras 14.247 15.618
Encargos de dívidas - (18.513)
Encargos de dívidas - variação monetária cambial - 30.678
Marcação a mercado - 43.843
Instrumentos Financeiros - (35.628)
Outras despesas financeiras. (39) (866)
Total despesas financeiras (39) 19.514
Total das receitas financeiras líquidas 14.208 35.132

(1) Refere-se ao valor recebido das garantias prestadas a controlada Energisa
na 7ª emissão de debêntures. O contrato tem validade de um ano podendo ser
prorrogado por igual período com taxa de 1% ao ano sobre o valor garantido.
12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram assim definidos: • Nível 
1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente 
(derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não 
são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). As 
aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados no montante 
de R$37.968 (R$35.515 em 2017) são classificados como nível 2 e não existem 
instrumentos financeiros classificados em outros níveis. Os valores contábeis 
dos ativos e passivos dos instrumentos financeiros sao avaliados pelo valor justo 
por meio do resultado. Os principais instrumentos financeiros não derivativos 
inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 estão iden-
tificados a seguir: Inclui caixa e equivalente de caixa e clientes e são inicialmente 
mensurados pelo custo amortizado usando-se a taxa de juros efetiva, sendo 
seus saldos aproximados ao valor justo. Passivos financeiros pelo custo amorti-
zado: Fornecedores - são mensurados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e/ou variações 
monetárias incorridas até a data do balanço. Empréstimos, financiamentos e 
encargos de dívidas – os instrumentos financeiros estão classificados como pas-
sivos financeiros ao custo amortizado. Os valores contábeis dos empréstimos e 
financiamentos obtidos em moeda nacional, junto ao Itaú, se aproximam de seus 
respectivos valores justos, já que as operações similares não estão disponíveis 
no mercado financeiro, com vencimentos e taxas de juros comparáveis. • Deri-
vativos: O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi determinado 
por meio de informações disponíveis no mercado e por metodologias apropria-
das de avaliação. A Companhia tem como política o gerenciamento dos riscos, 
evitando assumir posições relevantes expostas a flutuações de valor justo. Nes-
se sentido, buscam operar instrumentos que permitam maior controle de riscos. 
Os contratos de derivativos são efetuados com operações de swap e opções 
envolvendo juros e taxa de câmbio, visando eliminar a exposição à variação do 
dólar além de adequação do custo das dívidas de acordo com o direcionamento 
do mercado. Instrumento financeiro derivativo – MTM: A Companhia realizou 
aumento de capital em 23 de junho de 2017 de R$150.000 com emissão de 
23.985 ações preferenciais classe A, em 04 de setembro de 2017 de R$250.000 
com outra emissão de mais 39.976 ações preferenciais classe A e em 04 de 
dezembro de 2018 de R$200.000 com uma nova emissão de mais 12.444 ações 
preferenciais classe B escriturais, resgatáveis e sem valor nominal, totalizando 
R$600.000 referente  63.961 de ações classe A e 12.444 de ações classe B 
totalmente subscrito e integralizado pelo Banco Itaú-Unibanco, conforme Nota 
Explicativa 10.1. As ações preferenciais emitidas pela Companhia, apesar da Lei 
nº 6.404/76 trata-las como instrumento de capital, para fins contábeis por pos-
suírem prazos definidos de resgate, com direito de dividendos fixos, prioritários 
e cumulativos e consequências financeiras do detentor um direito incondicional 
de receber caixa e ao emissor uma obrigação que não pode ser evitada de en-
tregar caixa, foi registrado como um passivo financeiro, conforme disposto no 
CPC 39. Do montante de R$600.000, referente ao valor da integralização das 
ações preferencias resgatáveis, foram reconhecidos como instrumento de dí-
vida R$40.000 no passivo circulante e R$560.000 no passivo não circulante na 
rubrica de Instrumento financeiro derivativos – MTM em contra partida a reserva 
de capital – transações entre sócios. • Incertezas: Os valores foram estimados 
na data do balanço, baseados em informações disponíveis no mercado e por 
metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi 
requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa 
mais adequada do valor justo. Como consequência, as estimativas utilizadas 
e apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser 
realizados no mercado de troca corrente. • Administração financeira de risco: 
A Diretoria tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão do 
modelo de administração de risco da Companhia: a) Risco de liquidez: A Ad-
ministração, através do fluxo de caixa projetado, programa suas obrigações que 
geram passivos financeiros ao fluxo de recebimentos de seus recebíveis ou de 
fontes de financiamentos de forma a garantir o máximo possível a liquidez, para 
cumprir com suas obrigações, evitando inadimplências que prejudique o anda-
mento das operações da Empresa. b) Risco de crédito: A Administração avalia 
que os riscos das aplicações financeiras de suas disponibilidades são reduzidos, 
em função de não haver concentração e as operações serem realizadas com 
bancos de reconhecida solidez e percepção de risco. c) Risco de mercado: 
taxa de juros e de câmbio: Os resultados da Companhia são suscetíveis a 
variações, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre as 
operações de vendas de opções vinculadas aos swaps dos passivos atrelados a 
moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano. A taxa de câm-
bio do dólar norte-americano encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 
2018 com alta de 17,1% sobre 31 de dezembro de 2017, cotado a R$3,8748/
USD. A volatilidade do dólar norte-americano em 31 de dezembro de 2018 era 
de 14,34%, enquanto em 31 de dezembro de 2017 era de 11,95%.
13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

2018 2017
416.602 145.875

Resultado antes dos impostos
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social calculadas às
 alíquotas fiscais combinadas (141.645) (49.598)
Ajustes:
Itens permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial 136.859 37.766
Efeitos de créditos tributários não constituídos 4.785 29.738
Imposto de renda e contribuição social (*) - 17.906
Alíquota efetiva 0,00% 12,27%

(*) Em 2017, inclui R$16.376 de imposto de renda e contribuição social de provisão 
de 2016 revertida no exercício, R$1.530 referente a constituição dos efeitos de 
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, utilizados para amor-
tização da parcela do Programa especial de regularização tributária (PERT).
14. EVENTO SUBSEQUENTE
Na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 11 de março de 2019, a 
Companhia aprovou os dividendos prioritários para os acionistas detentores 
das ações preferenciais classe “A” no montante de R$12.727, que inclui par-
cela de R$4.100 referente antecipação de dividendos do exercício de 2019. 
Também foram pagos para os acionistas detentores das ações ordinárias o 
montante de R$14.048 com parte do saldo da reserva especial de dividendos, 
pagos em 11 de março de 2019.

Monica Perez Botelho 
Diretora

Maurício Perez Botelho 
Diretor

Ricardo Perez Botelho 
Diretor
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ASSINATURAS
Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

Aziz Chidid Neto Daniele Nogueira de O. Moises
Sócio -Administrador Contadora - CRC RJ 086027/O-2

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Prezados Srs. Cotistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Memorial Saúde Ltda., 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as quais abran-
gem as normas instituídas pela própria Agência e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) quando referendados e aprovados pela ANS, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Rela-
tório dos Auditores Independentes. • Política de destinação de lucros: A Operadora remunera seus sócios dentro dos limi-
tes da legislação vigente, com uma política de distribuição de resultados compatível com sua lucratividade de maneira a 
não afetar seu equilíbrio econômico-financeiro, bem como, de forma a preservar suas garantias financeiras constituí-
das.• Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na performance da sociedade e no 
resultado do exercício. Em 2018, a Memorial Saúde auferiu receita com operações de planos de assistência à saúde na 
ordem de R$ 216.856 mil, o que representa um acréscimo de receita de 19,10% em relação a 2017. Ao final do exercício 
de 2018, a Memorial Saúde possuía uma carteira de 114.226 beneficiários, dos quais a quase totalidade são vinculados 
a plano na modalidade ambulatorial, traduzindo em menor risco da operação do que os planos com cobertura hospitalar. 
Ainda assim notou-se despesa elevada destinada a pagamentos hospitalares, oriundos de garantia de atendimento de 
urgência e emergência e cumprimento de liminares judiciais. Apesar de a crise econômica ter afetado negativamente as 
operadoras de planos de saúde, a Memorial Saúde teve um crescimento de vendas e obteve excelente desempenho em 
seu segmento de atuação. O índice de reclamações encontra-se abaixo da média do setor, não tendo ocorrido em nenhu-
ma faixa gravosa dos monitoramentos efetuados pela ANS (risco assistencial, monitoramento da garantia de atendimen-
to, ciclo de fiscalização). Ainda assim têm sido implantadas medidas para melhorar o nosso desempenho e a satisfação 
dos clientes, com a consequência de também reduzir o índice de reclamação perante a ANS, tais como: (i) Palestras de 
treinamento do Projeto Memorial Humanizado. (ii) Treinamento mensal de consultores de venda para aprimorar conheci-
mento e fornecer informações adequadas aos futuros clientes. (iii) Palestras e atividades do Projeto Vida Memorial, des-
tinadas à terceira idade, pacientes crônicos, entre outros para disseminar cultura médica visando prevenção e saúde 
mental entre outros. O desempenho do setor de saúde suplementar permaneceu afetado pelas demandas regulatórias, 
tendo sido impactado pela ausência de regulação sobre mecanismos de regulação financeira após a publicação do nor-
mativo e sua revogação antes da entrada em vigor, vinculada à posição do STF e repercussões negativas na mídia. O 
desempenho também foi impactado pelo: (i) crescimento dos custos médicos e hospitalares em níveis superiores aos da 
inflação medida pelos índices gerais de preços, e (ii) run-off de sinistros decorrentes de beneficiários cancelados em 
contratos coletivos, em razão do aumento do desemprego característico da conjuntura econômica, e do cancelamento de 
contratos que não chegaram a acordo quanto ao reajuste para seu equilíbrio. Mesmo com todos esses fatores, a Memo-
rial Saúde conseguiu se estruturar e manter sinistralidade abaixo do setor, tendo findado o exercício de 2018 com uma 
sinistralidade média de 68%. • Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto: Não houve, em 
2018, reorganização societária. Registra-se, ainda, a inexistência de acordo de cotistas. • Informações sobre o andamen-
to do negócio, desempenho e expectativas para curto, médio e longo prazo, bem como metas e ações projetadas para 
cumprimento das normas da ANS: Os indicadores financeiros de provisões técnicas e de solvência da Memorial Saúde 
se destacam dentre as empresas do setor, demonstrando solidez e confiança para clientes e prestadores de serviços. Os 
registros contábeis do ressarcimento ao SUS são feitos tomando-se por base os valores informados pela própria ANS. 

A Memorial Saúde possui 100% das provisões técnicas constituídas, estando lastreada por ativos garantidores diversifi-
cados na forma exigida pela CMN 4.444 e vinculados à ANS nos termos contemplados na RN 392, de 2015. Das provi-
sões técnicas, destacam-se: PEONA - R$11.479mil; PESL SUS - R$12.337mil e PESL – R$2.088mil. Nesse exercício a 
empresa apresentou um aumento no montante de suas aplicações financeiras, passando de R$43.764mil para 
R$63.964mil, sendo R$18.658mil aplicações garantidoras de provisões técnicas e R$45.306mil aplicações livres. Adota-
mos política de acompanhamento econômico-financeiro e aprimoramento dos controles internos com vistas a cumprir 
com todas as normas reguladoras da ANS, especialmente quanto à saúde financeira e a manutenção dos recursos míni-
mos e constituição adequada das provisões técnicas. Há alguns anos, a Memorial Saúde vem se mantendo enquadrada 
às exigências de recursos próprios mínimos e constituição de provisões técnicas. O ritmo de crescimento da empresa nos 
últimos anos permite projetar bons resultados para o futuro necessários e suficientes para manutenção dessas exigências 
da Agência Reguladora, sem necessidade de aporte dos sócios, mesmo com a introdução de novas provisões técnicas 
a partir de 2019 (PEONA SUS e Provisão para Insuficiência de Contraprestações). No entanto, há ainda o que se avançar 
para atender ao novo normativo que trata da adoção de práticas de governança, controles internos e gestão de riscos 
pelas operadoras. Há ainda preocupação quanto ao impacto que está em estudo para a introdução do Teste de Adequa-
ção de Passivo - TAP, demonstrando que, a longo prazo, essas regras poderão impactar nos resultados. Dada a solidez 
da Operadora, não são necessárias novas medidas a curto prazo para atender às exigências regulatórias, de forma que 
para o exercício de 2019 pretende concluir os estudos sobre os novos normativos da ANS relacionados a governança, 
solvência, capital baseado em risco e TAP, com objetivo de traçar metas para, a partir de 2021, já estar aderente a esses 
processos. Embora a constante preocupação com as mudanças regulatórias, a política da Memorial Saúde em incorporar 
o lucro ao Patrimônio Líquido, garante solidez para se estruturar a essas novas exigências. A Margem de Solvência, pelo 
regramento vigente, está escalonada até 2022 e, dentro dos parâmetros atuais da regulação e a manutenção da política
de preços e estratégias comerciais da Operadora, é possível projetar que chegaremos em 2022 com valores superiores
aos exigidos, possibilitando estudo para implantação do capital baseado em riscos antes do prazo final de escalonamen-
to. • Principais investimentos realizados: É crescente o investimento em programas de promoção da saúde e prevenção
de riscos e doenças, ampliamos os canais de venda, investimos em novas tecnologias. Todas essas ações reduzem
custo e melhoram o resultado do negócio o que nos permitirá nos mantermos acima da média exigida para o setor de
saúde suplementar. Foram realizados vários investimentos na área de Tecnologia da Informação e de gestão operacional, 
objetivando a implantação da TISS, adequação às regras da RN 395 quanto ao atendimento ao beneficiário, ajustes no
modelo de junta médica e nos parâmetros para cancelamento dos contratos a pedido do beneficiário. Estão sendo feitos
estudos objetivando a venda on-line, que poderá ampliar os negócios da empresa. • Capacidade financeira e a intenção
de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento: Os
ativos financeiros da Empresa são diversificados conforme sua melhor rentabilidade, bem como são mantidos até seu
vencimento buscando manter os parâmetros de liquidez e solvência esperados. * Agradecemos o apoio e confiança dos
sócios durante o ano e, para 2019, nossas expectativas são positivas pelos resultados apresentados, experiências bem-
-sucedidas, bem como nossa perspectiva de muitos estudos e projetos que serão implementados este ano.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2019.
Aziz Chidid Neto
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

ELABORADA EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expressa em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ELABORADA EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expressa em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expressas em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expresso em Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO 2018 2017
Ativo Circulante 82.689.975 60.715.316 
Disponível 935.048 1.062.692 
Realizável 81.754.927 59.652.624 
Aplicações Financeiras 63.963.865 43.764.278 
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 18.658.092 12.517.958 
Aplicações Livres 45.305.773 31.246.320 

Créditos de Operações com Pl de Assist. à Saúde 15.902.183 13.659.664 
Contraprestação Pecuniária a Receber 15.902.183 13.659.664 

Créditos Tributários e Previdenciários 2.753 3.724 
Bens e Títulos a Receber 1.600.341 2.041.574 
Despesas Antecipadas 285.785 183.384 

Ativo Não Circulante 6.555.511 6.835.195 
Realizável a Longo Prazo 1.937.100 1.791.304 
Depósitos Judiciais e Fiscais 1.937.100 1.791.304 

Investimentos 2.500.815 2.626.631 
Outros Investimentos 2.500.815 2.626.631 

Imobilizado 1.152.162 1.085.882 
Imobilizado de Uso Próprio 1.072.960 1.001.967 
Não Hospitalares 1.072.960 1.001.967 

Outras Imobilizações 79.202 83.915 
Intangível 965.434 1.331.378 
Total do Ativo 89.245.486 67.550.511 

PASSIVO 2018 2017
Passivo Circulante 48.625.305 39.258.547 
Provisões Técnicas de Oper Assistência à Saúde 40.434.843 33.242.317 
Provisões de Contraprestações 19.338.766 16.411.666 
Prov. de Contraprestação não Ganha-PPCNG 19.338.766 16.411.666 

Prov. de Eventos a Liquidar para o SUS 7.528.831 6.030.341 
Prov. de Eventos a Liquidar para Outros
 Prest. de Serv. Assistenciais 2.088.095 2.729.251 
Prov. Eventos Ocorridos e não Avisados-PEONA 11.479.151 8.071.059 
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 5.780.151 4.314.943 
Débitos Diversos 2.410.311 1.701.287 

Passivo Não Circulante 6.178.431 3.624.685 
Provisões Técnicas de Oper. Assistência à Saúde 4.808.295 2.970.151 
Prov. de Eventos a Liquidar para o SUS 4.808.295 2.970.151 

Provisões  1.370.136 654.534 
Prov. para Ações Judiciais 1.370.136 654.534 

Patrimônio Líquido 34.441.750 24.667.279 
Capital Social 7.271.000 7.271.000 
Reservas 27.170.750 17.396.279 
Reservas de Lucros 27.170.750 17.396.279 

Total do Passivo 89.245.486 67.550.511 

2018 2017
Contraprestações Efetivas de
 Plano de Assistência à Saúde 208.475.934 175.608.335 
Receitas com Operações de Assistência à Saúde 216.855.651 182.950.817 
Contraprestações Líquidas 216.855.651 182.082.363 
Variação das Provisões Técnicas de Operações
 de Assistência à Saúde  - 868.454 

Tributos Diretos de Operações com Planos de
 Assistência à Saúde da Operadora  (8.379.717)  (7.342.482)
Eventos Indenizáveis Líquidos (148.159.235)(121.924.127)
Eventos Conhecidos ou Avisados (144.751.142) (119.730.371)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos
 e não Avisados-PEONA  (3.408.093)  (2.193.756)
Resultado das Operações com Planos
 de Assistência à Saúde 60.316.699 53.684.208 
Outras Receitas Operacionais com Plano de
 Assistência à Saúde 86.172  - 
Outras Despesas Operacionais com Plano de
 Assistência à Saúde  (13.666.116)  (11.127.214)
Outras Despesas de Operações de Planos de
 Assistência à Saúde  (12.667.010)  (9.994.043)
Provisão para Perdas sobre Créditos  (999.106)  (1.133.171)

Resultado Bruto  46.736.755 42.556.994 
Despesas de Comercialização  (967.586)  (783.030)
Despesas Administrativas  (33.954.267)  (27.660.137)
Resultado Financeiro Líquido 4.125.200 4.158.921 
Receitas Financeiras 4.205.681 4.274.062 
Despesas Financeiras  (80.481)  (115.141)

Resultado Patrimonial 261.972 261.972 
Receitas Patrimoniais 261.972 261.972 

Resultado antes dos Impostos e Participações 16.202.074 18.534.720 
Imposto de Renda   (4.508.421)  (4.721.838)
Contribuição Social   (1.671.795)  (1.745.963)
Resultado Líquido 10.021.858 12.066.919 

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
ELABORADAS EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expressas em Reais)

Atividades Operacionais 2018 2017
Recebimento de Planos de Saúde 206.977.895 171.765.646 
Resgate de Aplicações Financeiras 185.335.201 91.932.128 
Outros Recebimentos Operacionais 715.784 507.021 
Pagamento a Fornecedores/Prestadores
 de Serviço de Saúde 134.220.647 110.037.904 
Pagamento de Comissões 705.378 673.834 
Pagamento de Pessoal 11.599.843 9.975.139 
Pagamento de Pró-Labore 17.088 17.088 
Pagamento de Serviços Terceiros 4.999.133 4.028.028 
Pagamento de Tributos 25.881.388 23.067.188 
Pagamentos de Ações Judiciais
 (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) 1.805.019 1.147.864 
Pagamentos de Aluguel 1.009.069 980.175 
Pagamentos de Promoção/Publicidade 4.077.723 3.582.826 
Aplicações Financeiras 202.399.521 98.826.761 
Outros Pagamentos Operacionais 6.040.435 3.334.681 
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 273.636 8.533.307 
Atividades de Investimentos
Outros Receb. das Atividades de Investimento 306.632 216.646 
Pag. de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros 361.174 181.092 
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível - 234.411
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos  (54.542)  (198.857)
Atividades de Financiamento
Pagamento de Participação nos Resultados 247.387 8.240.980 
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento  (247.387)  (8.240.980)
Variação Líquida do Caixa  (28.293) 93.470 
CAIXA - Saldo Inicial 131.054 37.584 
CAIXA - Saldo final 102.761 131.054 
Ativos Livres no Início do Período 32.309.011 18.254.071 
Ativos Livres no Final do Período 46.240.820 32.309.011 
Aum. nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres 13.931.809 14.054.940 

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
Social

Reservas 
de Lucros

Lucros 
Acumulados Total 

Saldos em 31/12/2016 7.271.000 13.570.340  - 20.841.340
Lucro Líquido
 do exercício  -  - 12.066.919 12.066.919
Lucro Distribuído  -  - (8.240.980)  (8.240.980)
Proposta de destinação
 do lucro:
Reservas de Lucros  - 3.825.939  (3.825.939)  - 
Saldos em 31/12/2017 7.271.000 17.396.279  - 24.667.279
Lucro Líquido
 do exercício  -  - 10.021.858 10.021.858
Lucro Distribuído  -  - (247.387)  (247.387)
Proposta de destinação
 do lucro:
Reservas de Lucros  - 9.774.471  (9.774.471)  - 
Saldos em 31/12/2018 7.271.000 27.170.750  - 34.441.750

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 - Contexto Operacional: A Memorial Saúde Ltda. é uma sociedade empresá-
ria limitada, constituída em 02 de dezembro de 1998, com fins lucrativos, e tem 
por objeto social a comercialização de Planos de Medicina de Grupo, com a co-
bertura dos custos de assistência médica ambulatorial, nos limites contratuais, 
mediante planos de saúde destinados a pessoas físicas e jurídicas.
2 - Apresentações das Demonstrações Contábeis: a) As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas de acordo com as normas estabelecidas pela 
legislação pertinente, e procedimentos complementares estabelecidos pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, através da Resolução Nor-
mativa nº 290/2012 e suas alterações. A escrita contábil reflete os fatos econô-
micos, referentes a documentação, informações e declarações fornecidas pela 
administração da entidade.
3 - Principais Diretrizes Contábeis: a) Regime de Escrituração e Apuração 
do Resultado do Exercício: A sociedade adota o regime de competência para 
registro de suas operações, reconhecendo as receitas e as despesas quan-
do ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento. O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercí-
cios e considera os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, 
calculadas a índices e/ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos 
da entidade. b) Aplicações Financeiras: Estão registradas pelo valor principal 
aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Crédi-
tos de Operações com Planos de Assistência à Saúde: São contabilizadas 
com base nos contratos emitidos na modalidade pré-pagamento e contabiliza-
dos na data da emissão das contraprestações. d) Provisão de Prêmio/Contra-
prestação não Ganha - PPCNG e Receita Apropriada: O reconhecimento das 
receitas se dá no sistema “pro rata dia”, proporcional ao período de cobertura 
contratual, sendo registrada na rubrica “Provisão de Prêmio/Contraprestação 
não Ganha - PPCNG ” a parcela a ser apropriada como receita, relativa ao pe-
ríodo de cobertura seguinte. e) Provisão para Perdas sobre Créditos: Cons-
tituída com base nos créditos de difícil realização das operações de planos de 
assistência à saúde, desde que ocorram vencidos há mais de 60 dias, para con-
tratos com pessoas físicas, ou 90 dias, para contratos com pessoas jurídicas. 
f) Imobilizado: Os ativos são demonstrados pelo custo de aquisição deduzido
de depreciação acumulada, calculada pelo método linear. g) Eventos Indeni-
záveis: São registrados no mês do conhecimento da despesa assistencial e 
ajustados quando da apuração de glosa, sendo os eventos ocorridos e não avi-
sados registrados mediante constituição da Provisão para Eventos Ocorridos 
e não Avisados – PEONA, conforme cálculo atuarial. h) Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: A empresa optou, para o ano de 
2018, pela tributação do Lucro Real Trimestral. O Imposto de Renda foi apurado 
mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado tributável, acresci-
da da alíquota adicional de 10% sobre o resultado tributável que excedeu aos 
limites fiscais estabelecidos pela legislação. A Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido foi apurada mediante a aplicação da alíquota de 9% sobre o lucro antes 
do Imposto de Renda, ajustado na forma da legislação em vigor. i) Contingên-
cias: A empresa, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos 
judiciais de natureza trabalhista e cível. As provisões para contingências estão 
classificadas no exigível a longo prazo e foram constituídas com base nos rela-
tórios emitidos por consultores jurídicos da empresa e de acordo com a resolu-
ção do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.180/2009 - NBC T 19.7.
4 - Disponível e Aplicações Financeiras: O disponível é representado por re-
cursos em caixa e em instituições financeiras e as aplicações em diversos instru-
mentos financeiros de investimentos, administrados por instituições financeiras 
diversas, sendo que em 31/12/2018 o montante de R$18.658.092 é destinado 
à garantia das provisões técnicas, conforme exigência da agência reguladora. 
Descrição 2018 2017
Caixa 80.122 79.222
Bancos - contas movimento + aplicações
 de liquidez imediata 854.926 983.470
Total Disponível 935.048 1.062.692
Aplicações Financeiras 63.963.865 43.764.278
5 - Créditos de Operações em Planos de Assistência de Saúde: Refere-se 
a créditos decorrentes de mensalidades de pré-pagamento de plano de saúde, 
tendo a seguinte composição:
Descrição 2018 2017
Mensalidades a Receber 21.226.591 17.986.253
Provisão para Perdas sobre Créditos (5.324.408) (4.326.589)
Total 15.902.183 13.659.664
6 - Créditos Tributários e Bens e Títulos a Receber: Referem-se a créditos 
tributários, adiantamentos a diversos e cheques devolvidos a recuperar, estan-
do demonstrados da seguinte forma: 
Descrição 2018 2017
Créditos Tributários 2.753 3.724
Títulos a Receber - Cheques Devolvidos 14.010 12.930
(Prov. para Perdas - Cheques Devolvidos) (13.007) (11.720)
Adm. Cartões de Crédito e Débito - 51.519
Outros Bens e Títulos a Receber 1.599.338 1.988.845
Total 1.603.094 2.045.298
7- Despesas Antecipadas: Referem-se aos pagamentos antecipados para re-
cargas de cartões de vale-transporte e vale-refeição, que serão utilizados no
mês de 01/2019 pelos funcionários, tendo saldo em 31/12/2018 no valor de
R$285.785 e em 31/12/2017 no valor de R$183.384.
8 - Ativo Não Circulante: (8.1) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Composto
por depósitos e bloqueios judiciais, relativos a processos em andamento, de
acordo com relatórios emitidos pela assessoria jurídica da empresa, tendo em
31/12/2018 saldo de R$1.937.100 e em 31/12/2017 saldo de R$1.791.304. (8.2)
INVESTIMENTOS: Neste grupo estão registrados imóveis, destinados à renda,
sendo um situado à Rua Cintra nº 473, bairro Penha, município do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, apresentando, em 31/12/2018, saldo líquido de de-
preciação no valor de R$1.368.000 e em 31/12/2017 de R$1.440.000, e outro si-
tuado na Avenida Itaóca nº 119, bairro Bonsucesso, município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, apresentando, em 31/12/2018, saldo de R$1.132.815,
líquido de depreciação e somado às melhorias ocorridas, e em 31/12/2017 de
R$1.186.631. (8.3) IMOBILIZADO - Composto pelos seguintes grupos de bens:

Descrição
Taxa Anual 

Depr./Amor.
2018 2017

Custo Depr. Acum. Líquido Líquido
Instalações 10% 157.177 (101.417) 55.760 39.524
Equip. Proc. Eletr.
 Dados 20% 1.257.782 (737.939) 519.843 428.170
Móves e Utensílios 10% 849.821 (401.680) 448.141 369.262
Veículos 10% e 20% 1.568.632 (1.519.415) 49.217 165.010
Benf. em Imóveis
 de Terceiros 4% 542.678 (463.477) 79.201 83.916
Total 4.376.090 (3.223.928) 1.152.162 1.085.882
(8.4) INTANGÍVEL - Composto por “Carteiras de Clientes”, adquiridas sem ágio 
e devidamente autorizadas pela ANS, amortizáveis por um prazo médio de 5,5 

anos, registrada contabilmente num montante de R$ 2.059.411 e com amorti-
zação acumulada em 2018 pelo valor de R$1.095.000 (R$730.000, em 2017), 
que somado ao item “Sistemas de Computação”, no valor líquido de R$1.023 
(R$1.967, em 2017), apresenta saldo residual do grupo em 31/12/2018 de  
R$965.434 e em 31/12/2017 R$1.331.378.
9 - Provisões Técnicas: (9.1) PPCNG – PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRA-
PRESTAÇÕES NÃO GANHAS - A contabilização da receita a ser apropriada de 
acordo com o período de cobertura é feita de acordo com a regra da PPCNG, 
em conta própria de Provisões Técnicas, cujo registro ocorre pelo início de co-
bertura do plano e revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com 
relação ao risco decorrido, para registrar a receita de contraprestação ganha, de 
acordo com o regime de competência contábil. (9.2) PROVISÃO DE EVENTOS 
A LIQUIDAR - Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados con-
tabilmente e ainda não pagos. O registro contábil é realizado pelo valor líquido 
de glosa, no mês da apresentação das cobranças à MEMORIAL SAÚDE, pelos 
prestadores de serviços assistenciais, inclusive SUS. (9.3) PEONA - PROVI-
SÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS - Provisão calculada 
mensalmente por profissional atuário contratado, tendo a finalidade de registrar 
as despesas assistenciais que já tenham ocorrido, em atendimentos aos asso-
ciados, e que não tenham sido avisadas à MEMORIAL SAÚDE pelos prestado-
res da rede assistencial. 
Descrição 2018 2017
PPCNG 19.338.766 16.411.666
Prov. de Eventos a Liquidar-SUS 7.528.831 6.030.341
Prov. de Eventos a Liquidar-Outros Prestadores 2.088.095 2.729.251
PEONA 11.479.151 8.071.059
Total 40.434.843 33.242.317
10 - Tributos e Encargos Sociais a Recolher: Registram-se neste grupo os 
impostos e contribuições diretos e também os retidos na fonte em pagamentos 
a terceiros, de acordo com a legislação pertinente. 
Descrição 2018 2017
Tributos e Contribuições 4.972.164 3.774.062
Imposto de Renda 961.110 207.010
Contrib. Social sobre o Lucro Líquido 440.571 175.591
Imposto sobre Serviços 452.478 384.137
Contribuição Previdenciária 2.699.876 2.633.819
FGTS 99.541 82.554
COFINS 274.054 250.281
PIS 44.534 40.670

Retenções de Impostos e Contribuições 807.987 540.881
IRRF Funcionários 27.683 16.701
IRRF - PF 22.130 20.533
IRRF - PJ 72.252 49.891
IRRF - Aluguel 13.956 12.547
IRRF - Comissões 15 -
ISS Retido 427.474 266.987
Contribuição Previdenciária 3.075 2.688
Contribuição Sindical 16.790 16.686
PIS, COFINS e CSLL 224.612 154.848

Total 5.780.151 4.314.943
11 - Débitos Diversos: Registram-se neste grupo as obrigações com pessoal 
próprio, fornecedores de bens e serviços exceto despesas assistenciais, alu-
guéis, acordos judiciais e outros débitos.
Descrição 2018 2017
Obrigações com Pessoal 1.695.677 1.332.343
Salários a Pagar 631.006 491.483
Férias 1.038.961 824.219
Outras Obrigações com Pessoal 25.710 16.641

Fornecedores 620.368 258.124
Outros Débitos a Pagar 94.266 110.820
Aluguéis a Pagar 90.266 95.303
Acordos Judiciais 4.000 15.517

Total 2.410.311 1.701.287
12 - Passivo Não Circulante: (12.1) PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES 
DE ASSIST. À SAÚDE - Saldo correspondente às parcelas a vencer a mais de 12 
meses relativas ao parcelamento da dívida das despesas assistenciais cobradas 
pelo SUS - Sistema Único de Saúde, tendo em 31/12/2018 saldo de R$4.808.295, 
e em 31/12/2017 saldo de R$2.970.151. (12.2) PROVISÕES PARA AÇÕES JU-
DICIAIS - Constituídas com base na avaliação individual dos processos judi-
ciais, considerando as informações de nossos advogados e atendendo a reso-
lução do CFC nº 1.180/2009 - NBC T 19.7, apresentando os seguintes saldos:
Descrição 2018 2017
Ações Cíveis 895.430 568.438
Ações Trabalhistas 474.706 86.096
Total 1.370.136 654.534
Quanto às perdas possíveis, também de acordo com os informes de nossos 
advogados, importam em:
Descrição 2018 2017
Ações Cíveis 5.322.179 5.260.979
Ações Trabalhistas 3.921.533 3.901.456
Total 9.243.712 9.162.435
13 - Patrimônio Líquido: (13.1) Capital Social - O Capital Social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$7.271.000, dividido em 7.271.000 quotas, no 
valor unitário de R$1 cada uma, pertencentes a uma pessoa física e uma pes-
soa jurídica, domiciliadas no País. (13.2) Reserva de Lucros - Em suas opera-
ções a sociedade obteve êxito quanto aos resultados, finalizando o ano de 2018 
com lucro líquido de R$10.021.858, contra R$12.066.919 em 2017, sendo o 
saldo não distribuído aos sócios transferido para a rubrica Reserva de Lucros. 
14 - Partes Relacionadas: As operações realizadas pelo Memorial Saúde com 
as suas partes relacionadas são efetuadas em preços e condições normais de 
mercado. Em 31 de dezembro de 2018 não eram esperadas perdas nas contas 
a receber das partes relacionadas. Temos a relatar sobre as operações realiza-
das com as seguintes partes relacionadas:

Partes relacionadas
Operações 

em 2018
Saldo a pagar 
em 31/12/2018

Hospital de Clínicas Santa Cruz Ltda. 31.888.090 1.083.897
Hospital de Clínicas Engenho de Dentro Ltda. 21.028.295 -
Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda. 8.183.940 -
SMI - Serviços Médicos Integrados Ltda. 4.826.357 280.405
RRM - Rede Rio de Medicina Ltda. 2.391.167 -
Clínica Mulher e Saúde Ltda. 2.058.618 255.316
CAM Operadora de Planos de Saúde Ltda. 1.951.884 -
Clínica Médica Dr. Samuel Ltda. 2.268.656 180.224
Policlínica Todos os Santos Ltda. 1.745.162 123.683
WS Serviços Médicos Ltda. 357.478 -
Oncorio Assim Medical 3.571.892 -
Não ocorreram operações com as demais partes relacionadas.

15 - Conciliação do Fluxo de Caixa - Método Indireto:
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Resultado Líquido 10.021.858 12.066.919
Ajustes para Conciliação do Resultado Líquido
 com a Geração de Caixa das Atividades
  Operacionais 5.647.482 3.007.530
Depreciações 290.181 311.379
Amortizações 496.473 496.485
Provisões Técnicas - PEONA 3.408.093 1.882.323
Provisões para Contingências 715.601 3.065
Provisões para Perdas sobre Créditos - PPSC 999.106 576.250
Ganhos Patrimoniais (261.972) (261.972)

Resultado Líquido Ajustado 15.669.340 15.074.449
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (23.192.514) (15.847.194)
Aplicações Financeiras (20.100.236) (10.071.906)
Créditos de Operações com Planos de
 Assistência à Saúde (3.240.338) (3.957.089)
Créditos Tributários e Previdenciários 971 (2.000)
Bens e Títulos a Receber 395.286 (803.747)
Despesas Antecipadas (102.401) (1.064)
Depósitos Judiciais e Fiscais (145.796) (1.011.388)

Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais 7.796.810 9.306.052
Provisões Téc. de Oper. de Assist. à Saúde 3.784.433 7.768.856
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.465.208 (267.098)
Débitos Diversos 709.024 126.385
Provisões Téc. de Oper. de Assist. à Saúde - SUS
- Longo Prazo 1.838.145 1.677.909

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 273.636 8.533.307
16. Eventos Subsequentes: Não ocorreram eventos entre a data de encerramen-
to do exercício social e da elaboração das demonstrações contábeis, que pudes-
sem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.
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PARECER ATUARIAL SOBRE AS PROVISÕES TÉCNICAS CONSTANTES NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
À MEMORIAL SAÚDE LTDA. 
Rio de Janeiro/RJ 
1- Examinamos as demonstrações financeiras da Operadora Memorial Saúde Ltda., CNPJ 02.902.680/0001-
64, Registro na ANS 37.301-0, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, compreendidas por:
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Nossa responsabilidade é de validar os valores
das provisões técnicas atuariais contidas nessas demonstrações financeiras, calculadas com base em Nota Técnica
Atuarial de Provisão – NTAP, em cumprimento ao anexo I, capítulo I, item 6.3.11 da Resolução Normativa da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS nº 435/18. 2- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as
Normas Técnicas Atuariais aplicáveis à Operadora, assim definidas pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e ANS,

restritos a: (a) avaliação dos procedimentos atuariais; e (b) análise do cumprimento da Resolução Normativa da ANS 
nº 393/15 e suas alterações, no que tange à constituição das provisões técnicas consubstanciadas em Nota Técnica 
Atuarial de Provisões – NTAP. 3- A Operadora possui Nota Técnica Atuarial de Provisão de Eventos Ocorridos e 
Não Avisados – PEONA comunicada à ANS formalmente no Termo de Responsabilidade Atuarial do 4º trimestre 
de 2017. O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2018 para a PEONA é de R$ 11.479.151,07. 4- Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente o registro do valor da 
provisão técnica: Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – PEONA calculado e informado à Operadora. 
Belo Horizonte, 14 de março de 2019. Beatriz Resende Rios da Mata - MIBA 1.474; Plurall Soluções e Estratégias 
em Saúde Suplementar Ltda. - CIBA 83.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e Quotistas da OPS
MEMORIAL SAÚDE LTDA
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da MEMORIAL SAÚDE LTDA, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
MEMORIAL SAÚDE LTDA em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração 
da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar através da RN 209, de 22 de dezembro de 
2009, estabeleceu os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituição de Provisões Técnicas 
a serem observados pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Atendendo ao disposto na referida 
Resolução Normativa, a MEMORIAL SAÚDE LTDA possui ativos que garantem e lastreiam a integralidade das suas 
provisões decorrentes de sua operação, bem como os Recursos Próprios Mínimos para o período encerrado em 
31 de dezembro de 2018. Suas Provisões Técnicas quando não seguem as regras gerais determinadas pelo órgão 
regulador, são calculadas por Atuários e estão devidamente evidenciadas nas Demonstrações acima mencionadas. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração da 
Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade 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 influenciar, 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 profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos 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 suficiente 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, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Entidade.

• 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 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 Entidade a não mais se manter 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, RJ, 21 de março de 2019.
AUDITÓR -  Auditores Independentes S/C. Augusto Cesar Carvalho Pimentel
CRC-RJ nº 3.058/O Contador-Responsável - CRC-RJ nº 080.766/O
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DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES - PESSOAS 
OBRIGADAS: As seguintes entidades encarregadas do registro de transferência de ações 
negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro de 
“Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter serviços de 
ações escriturais quando contratada pela companhia emissora para manutenção do livro de 
“Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de ações 
depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º semestre/2018.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o 
Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda sobre o ganho de capital auferido 
na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto devido, em até 15 dias após 
vencido o prazo legal para seu pagamento.
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, SEGURADORAS E 
ADMINISTRADORAS DE FAPI – INFORMAÇÕES À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: 
Entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras e administradoras de 
Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi).
FATO GERADOR: Informações sobre o recebimento de contribuições, prêmios e aportes 
destinados ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária e o pagamento 
de resgates a participantes e beneficiários, referentes às operações realizadas entre 1-1 a 
31-12-2018.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de fevereiro/2019, em operações na bolsa de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, 
fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que 
receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, 
tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis 
ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, 
transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou 
divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, 
missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no 
mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram 
ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optaram pelo 
recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º 
da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas 
e resultados obtidos no 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do 
artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – SALDO APURADO EM 31-12-2018 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que apuraram diferença positiva 
entre o imposto devido e as importâncias pagas por estimativa no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à 
taxa Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os 
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram 
a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que optarem pela manutenção de serviço único de 
engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da 
Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no 
trabalho, um programa bienal de Segurança e Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 
despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam 
no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou 
o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona 
Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, 
nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados 
no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, 
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção 
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações, 
entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais 
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e 
condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito 
privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, 
segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a 
receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, 
sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016.
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente 
à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, 
inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos 
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, 
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente 
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que 
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da 
Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

22

RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos 
os estabelecimentos, independente do número de empregados. A Rais retificação também 
deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 
da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 vínculos, 
exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento/entidade inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar 
a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos empregados, ou seja, se 
o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser declarados no CNPJ, o mesmo vale 
para o CEI.

Nota: Ressaltamos que o prazo para cumprimento desta obrigação está tomando por base 
os prazos fixados em anos anteriores, tendo em vista que, até a data de elaboração deste 
Calendário, o Ato Normativo que aprova as instruções e o prazo para entrega da declaração 
da Rais não havia sido publicado no Diário Oficial da União.
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COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, 
as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, 
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle 
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
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CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/
balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos 
de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao 
mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro 
presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração 
do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado 
da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2018, devidamente ajustado na forma 
da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – SALDO APURADO EM 31-12-2018 – QUOTA 
ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que apuraram 
diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por estimativa, no 
ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à 
taxa Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – 
EXERCÍCIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 
que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou 
o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de 
bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam 
transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada 
entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor 
recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar 
pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
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Aos Acionistas e Administradores da Nova XP Controle América Participações Ltda. Rio de Janeiro – RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas, referidas ao período findo 
em 31 dezembro 2018, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e normas contábeis vigentes. Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. A Diretoria.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais) Demonstração de Resultado para o período 
de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o período 
de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)

Ativo 2018
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 1.689

Outros ativos 24
Impostos e contribuições a compensar (Nota 7) 4
Ativos fiscal diferido 20

Total do ativo 1.713

Passivo 2018
Outros passivos 1.471
Fornecedores 60
Outros passivos (Nota 10) 1.411

Total do passivo 10.645
Patrimônio líquido (Nota 9) 242

Capital social 100
Reserva de lucros 142

Total do passivo e patrimônio líquido 10.887
As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

2018
Resultado operacional (Nota 11) 72
Despesas administrativas (Nota 12) (70)
Outras receitas / (despesas) operacionais (Nota 12) 28.352
Resultado de participações em coligadas e controladas 550
Resultado antes da tributação sobre o lucro 28.904
Imposto de renda e contribuição social (9.154)
Lucro líquido do período 19.750

As notas explicativas da partes integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

Capital Reserva legal
Reserva 

Estatutária
Ajustes de Avaliação 

patrimonial
Lucros  

Acumulados Total
Saldos em 03 de janeiro de 2018 1 - - - - 1
Resultados abrangentes
Lucro do período - - - - 19.750 19.750
Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior – CTA - - - 40 - 40
Variação no ajuste de hedge de investimento - - - (57) - (57)
IR e CS sobre outros resultados abrangentes - - - 20 - 20
Transações com acionistas – contribuições e distribuições
Aumento de capital 1.602 - - - - 1.602
Redução de capital (1.503) - - - - (1.503)
Efeitos da cisão da XP Controle Participações S.A. - - - 1.362 - 1.362
Venda de participação societária - - - (1.365) - (1.365)
Destinações ao lucro líquido do período
Reservas - 20 122 - (142) -
Dividendos - - - - (19.608) (19.608)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 100 20 122 - - 242
Mutações do período 99 20 122 - - 241

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018
Lucro líquido do período 19.750
Ajustes ao lucro líquido do período dos efeitos no resultado 
 que não afetam caixa das atividades operacionais: (566)
Resultado de participação em controladas (550)
Despesa de imposto de renda e contribuição social (20)
Outros 4
Variação dos ativos e passivos operacionais: 1.467
Impostos e contribuições a compensar 9.164
Fornecedores 60
Outros passivos 1.411
Imposto de renda e contribuição social pagos (9.168)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 20.651
Alienação de investimento (Nota 1) 547
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento 547
Aumento de capital (Nota 9) 1.602
Redução de capital (Nota 9) (1.503)
Dividendos pagos (Nota 9) (19.608)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (19.509)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 1.689
Caixa e equivalentes em 03 de janeiro de 2018 -
Caixa e equivalentes do fim do período 1.689

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas à demonstração financeira para o período em 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional. A Nova XP Controle América Participações Ltda. 
(“Companhia” ou “Nova XP Controle América”) tem sua sede localizada na Av.
Afrânio de Melo Franco, 290, sala 708, Leblon, CEP 04532-041, Rio de Janeiro
– Brasil, constituída em 03 de janeiro de 2018. A Nova XP Controle América tem
como objeto social a participação em sociedades, consórcios, e/ou empreen-
dimentos de qualquer natureza, no Brasil e/ou no exterior. Estas demonstra-
ções financeiras foram aprovadas pela Administração em 27 de março de 2019.  
i. Cisão da XP Controle Participações S.A. Em AGE de 01 de março de 2018,
foi deliberada a Cisão da XP Controle Participações S.A. (“XP Controle”) com a
incorporação da parcela cindida pela XP Nova Controle América. O valor do Pa-
trimônio Líquido da XP Controle era de R$453.731, e a parcela cindida foi ava-
liada em R$2.964. Em consequência desta operação houve aumento do capital
social da Nova XP Controle América, no valor de R$1.602, além disso houve um
ajuste de equivalência patrimonial no montante de R$2.964. ii. Participação
Direta. A XP Controle Participações S.A. ao longo de 2018 foi controladora da
XP Investimentos S.A., detendo 30,12% de participação em seu capital total
e 8,52% de participação em seu capital votante. A Nova XP Controle América
participou em 2018 diretamente do capital da empresa XP Investimentos S.A.,
detendo 0,25% de suas ações. A participação na XP Investimentos S.A., holding
que consolida os investimentos do Grupo XP, foi alienada em 31 de agosto de
2018 tendo em vista contrato de compra e venda de ações com o Itaú Unibanco 
S.A., apurando um ganho de capital no montante de R$26.993. A partir desta
data, o Itaú Unibanco S.A. passou a deter 49,9% do capital total da XP Investi-
mentos S.A., sendo aproximadamente 30% do capital com direito a voto, per-
manecendo o controle do Grupo XP com seus atuais acionistas controladores. 
O valor contábil da parcela cindida foi avaliado em R$2.964.
Capital social 80
Reserva de ágio 477
Reserva legal 25
Reserva estatutária 1.020
Ajuste de avaliação patrimonial 1.362
Total 2.964
2. Base de elaboração das demonstrações financeiras. (a) Base de pre-
paração. Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo pronunciamentos, orienta-
ções e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”). As demonstrações financeiras utilizam o custo histórico como base de
valor, exceto na valorização de determinados instrumentos financeiros. Estas
demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhares de Reais,
que é a moeda funcional, exceto quando indicado de outra forma. A preparação
das demonstrações financeiras de acordo com as políticas contábeis descritas
na nota explicativa nº 3, exige que a Administração faça uso de julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os va-
lores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. As informações sobre as incertezas sobre
as premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em
um ajuste material no futuro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota 4 Determinação do valor justo
A administração considera que as premissas empregadas são pertinentes e
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras,
e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas
pela Administração na sua gestão. 3. Resumo das principais políticas contá-
beis. (a) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem
disponibilidades e quaisquer outras aplicações de curto prazo que possuam alta
liquidez, que sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e que não estejam sujeitas a um risco significante de mudança de valor,
bem como que sejam mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo e, não, para investimentos ou outros propósitos. As opera-
ções são consideradas de curto prazo quando possuem vencimentos em três
meses ou menos a contar da data da aquisição e/ou possuem liquidez imediata.
(b) Instrumentos financeiros ativos. i. Mensuração. Ativos e passivos finan-
ceiros são incialmente reconhecidos ao valor justo e subsequentemente men-
surados ao custo amortizado ou ao valor justo, e subsequentemente classifica-
dos conforme categorias abaixo: • Custo Amortizado; • Valor Justo por meio de 
Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”); • Valor Justo por meio do Resulta-
do (“VJR”). Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado caso atenda 
às seguintes condições e não seja designado ao valor justo por meio do resul-
tado: - O ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócio cujo obje-
tivo seja manter ativos para receber fluxos de caixa contratuais; e - Os termos 
contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que 
se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros sobre o valor 
do principal em aberto. - Um instrumento de dívida é mensurado ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), caso atenda às seguintes 
condições e não seja designado ao valor justo por meio do resultado (VJR). - O 
ativo é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja alcançado 
pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais e pela venda de ativos finan-
ceiros; e - Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específi-
cas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal 
e dos juros sobre o valor principal em aberto. - Um instrumento de dívida é 
mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for desig-
nado como mensurado a VJR: - É mantido dentro de um modelo de negócio cujo 
objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto 
pela venda de ativos financeiros; e -  Seus termos contratuais geram em datas 
específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos financeiros não classi-
ficados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA são classificados 
como mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). Os instrumentos 
patrimoniais são aqueles que atendem à definição de patrimônio líquido do pon-
to de vista do emissor, ou seja, instrumentos que não contenham uma obrigação 
contratual de pagamento e que evidenciem um interesse residual no patrimônio 
líquido do emissor. São exemplos os instrumentos de capital que incluem ações 
ordinárias. Os instrumentos patrimoniais são mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. Com relação aos dividendos, quando representam um retor-
no sobre tais investimentos, continuam a ser reconhecidos no resultado como 
outros rendimentos quando a Companhia possui o direito de receber pagamen-
tos. ii. Avaliação do modelo de negócio. A Companhia  avalia o objetivo de seus 
modelos de negócio, nos quais os ativos são mantidos em nível de portfólio para 
avaliar como o negócio é administrado e informações são fornecidas à Adminis-
tração. As informações consideradas compreendem: • Políticas e objetivos de-
finidos para a carteira e a aplicação dessas políticas na prática. Com destaque 
sobre, se a estratégia da Administração está focada em auferir receitas de juros 
contratuais, manter um perfil específico de taxa de juros ou adequar a duração 
dos ativos; • Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Adminis-
tração da Companhia; • Os riscos que afetam o desempenho do modelo de 
negócios (e os ativos financeiros mantidos dentro daquele modelo de negócios) 
e como esses riscos são administrados; • Como os gestores do negócio são 
remunerados - por exemplo, se a remuneração está relacionada ao valor justo 
dos ativos ou dos fluxos de caixa contratuais recebidos; • A frequência, o volume 
e o momento das vendas em períodos anteriores, os motivos de tais vendas e 
suas expectativas sobre as vendas futuras. As informações sobre a atividade de 
vendas não são consideradas isoladamente, mas como parte de uma avaliação 
geral de como o objetivo definido pela Companhia para administrar os ativos fi-
nanceiros. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou administrados, 
cujo desempenho é avaliado com base no valor justo, são mensurados ao valor 
justo por meio do resultado, pois não são mantidos para receber fluxos de caixa 
contratuais. iii. Avaliação para determinar se os fluxos de caixa contratuais se 
referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros. Para fins desta 
avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo financeiro no reco-
nhecimento inicial. Define-se “Juros” como a contraprestação para o valor da 
moeda no tempo e para o risco de crédito associado ao valor do principal em 
aberto durante um período específico e para outros riscos e custos básicos dos 
ativos financeiros (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), bem 
como para a margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais se 
referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros, a Companhia 
considera os termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo fi-
nanceiro contém um termo contratual que poderia alterar o prazo ou valor dos 
fluxos de caixa contratuais de forma que não atenderia esta condição. Ao reali-
zar a avaliação, a Companhia considera: • Eventos contingentes que alterariam 
o valor e prazo dos fluxos de caixa; • Alavancagem; • Prazos de pagamento
antecipado e extensão; • Termos que limitem o direito da Companhia aos fluxos 
de caixa de ativos; e • Recursos que modifiquem a contraprestação do valor da 
moeda no tempo, por exemplo, reajuste periódico das taxas de juros. (c) Impos-
to de renda e contribuição social. O imposto diferido é mensurado pelas alí-

quotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças temporárias quando 
elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamen-
te decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Os 
ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal 
de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impos-
tos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entida-
de sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social dife-
rido é calculado sobre prejuízo fiscais, base negativa de Contribuição Social e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros 
futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utiliza-
dos. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a 
cada data de relatório e serão baixados na medida em que sua realização não 
seja mais provável. 4. Determinação do valor justo. Ao determinar o valor 
justo dos instrumentos financeiros, a Nova XP Controle América utiliza a hierar-
quia a seguir: Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos ou 
passivos idênticos. O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em 
mercados ativos é seu preço de mercado, cotado na data do balanço. Um mer-
cado é visto como ativo se as transações ocorrem com frequência e volume 
suficientes para fornecer informações de precificação de forma contínua. Os 
instrumentos incluídos como nível 1 compreendem, principalmente, instrumen-
tos financeiros públicos e instrumentos financeiros derivativos negociados em 
bolsa. Nível 2: Informações (inputs) que são observáveis para o ativo ou passi-
vo, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados incluídos no Nível 1. Os 
instrumentos incluídos no nível 2 compreendem, principalmente instrumentos 
de dívida e instrumentos financeiros derivativos negociados em mercado de 
balcão. Nível 3: Técnicas de avaliação para as quais qualquer input significativo 
não se baseia em dados de mercado observáveis. Em 31 de dezembro de 2018 
não havia nenhum instrumento financeiro classificado no nível 3. Os valores 
justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação base-
ados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre 
as premissas utilizadas na apuração dos valores justos e as respectivas hierar-
quias são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. (a) Dispo-
nibilidades. O valor justo de disponibilidades é representado pelo próprio valor 
contábil, que se refere aos montantes disponíveis para utilização à vista. (b) 
Ativos e passivos financeiros. O valor justo, que é determinado para fins de 
divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de 
caixa futuros, descontados pelas taxas e índices de mercado observáveis na 
data de apresentação das demonstrações financeiras. Os instrumentos finan-
ceiros não mensurados ao valor, fornecedores e obrigações por empréstimos 
não foram divulgados uma vez que seus valores contábeis são razoavelmente 
próximos de seus valores justos. Os valores justos dos ativos e passivos finan-
ceiros estão classificados como Nível 2 em 31 de dezembro de 2018. 5. Geren-
ciamento dos riscos financeiros e instrumentos financeiros. (a) Visão ge-
ral. A Nova XP Controle América apresenta exposição aos seguintes riscos 
advindos do uso de instrumentos financeiros: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de 
liquidez; (iii) Risco de mercado: • Risco de moeda; • Risco de juros; • Risco de 
preço. (iv) Risco operacional. Essa nota apresenta informações sobre a exposi-
ção da XP Investimentos e de suas controladas a cada um dos riscos supra-
mencionados, seus objetivos, políticas e processos de mensuração, gerencia-
mento de risco e gerenciamento de capital. (b) Estrutura de gerenciamento 
de risco. A Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e 
pela supervisão da estrutura de gerenciamento de riscos da Nova XP Controle 
América. As políticas de gerenciamento de riscos da Nova XP Controle América 
são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados para definir 
limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos 
limites. As políticas e os sistemas de gerenciamento de riscos são revisados 
periodicamente para refletir as mudanças nas condições de mercado e nas ati-
vidades da Nova XP Controle América. A Nova XP Controle América, por meio 
de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, tem por 
objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no 
qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. Tais proces-
sos de gerenciamento de risco estão, ainda, associados aos processos de ges-
tão de continuidade de negócios, principalmente no que tange à formulação de 
análises de impacto, aos planos de continuidade, aos planos de recuperação de 
desastres, aos planos de backup, ao gerenciamento de crises, etc. (c) Risco de 
crédito. O risco de crédito está diretamente ligado à possibilidade de ocorrên-
cias de perdas associadas ao não cumprimento, pelo emissor, ou contraparte, 
de suas respectivas obrigações contratuais nos termos acordados, à desvalori-
zação de contrato decorrente da deterioração na classificação de risco do toma-
dor, a redução de ganhos ou remuneração, às vantagens concedidas na rene-
gociação e aos custos de recuperação, dentre outros. A definição de risco de 
crédito compreende, entre outros: • Risco da contraparte: É a possibilidade do 
não cumprimento de obrigações relativas à liquidação de operações com ativos 
financeiros. • Risco país: É a possibilidade de perdas relacionadas ao não cum-
primento de obrigações financeiras por tomadores localizados fora do país, em 
virtude de ações realizadas pelo governo do país em que reside o mesmo. • A 
possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobri-
gações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhan-
te. • A possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações 
financeiras, nos termos pactuados, por parte intermediadora ou convenente de 
operações de crédito. O gerenciamento do risco de crédito é de responsabilida-
de da área de risco da Companhia que visa a garantir o cumprimento do deter-
minado na política da Companhia e assegurar que os limites operacionais esta-
belecidos sejam executados. A Companhia estabelece sua política de crédito 
com base no cenário interno, como composição da carteira por título, por emis-
sor, por rating, por atividade econômica e pelo duration da carteira. E no cenário 
externo como taxas de juros, de inflação, entre outros. A área de análise de 
crédito também participa ativamente neste processo, sendo responsável pela 
avaliação do risco de crédito emissões e emissores com os quais as empresas 
da Nova XP Controle América mantém ou pretendem manter relações credití-
cias, ou intencionam recomendar posições de risco de crédito a clientes. Cabe 
à área de análise de crédito também a recomendação de limite das posições de 
risco de crédito dos clientes. As análises realizadas são apresentadas ao Comi-
tê Consultivo de Crédito, que tem como atribuição determinar se os créditos 
avaliados são elegíveis como risco de contraparte ou outros para os diversos 
veículos das empresas da Companhia. A revisão dos créditos avaliados no Co-
mitê Consultivo de Crédito é realizada periodicamente pela Área de Análise de 
Crédito, de acordo com normas e metodologias internas. A área de risco é su-
bordinada diretamente ao Diretor de Risco, sem qualquer vinculação com a 
área comercial. A área de análise de crédito também é subordinada ao Diretor 
de Risco, tendo a isenção necessária para a realização de suas atividades, uma 
vez que não participa da definição de estratégias de negócios e não realiza as 
operações de mercado de qualquer natureza. A Administração realiza análise 
da qualidade de crédito dos ativos que não estão vencidos nem reduzidos ao 
valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2018, tais ativos eram substancial-
mente representados por instrumentos financeiros cujas contrapartes são ban-
cos brasileiros com baixo risco de crédito que em sua grande maioria são nego-
ciados em bolsa (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) e que, portanto, possuem 
garantia da mesma. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposi-
ção máxima do crédito está demonstrado no quadro abaixo:
Posição ativa 2018
Caixa e equivalentes de caixa 1.689
Total 1.689
(d) Risco de liquidez. É a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis
e passivos exigíveis – “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos –
que possam afetar a capacidade de pagamento da Companhia, levando-se em
consideração diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. A Com-
panhia possui política de gerenciamento de risco de liquidez, que visa garantir
um nível mínimo de liquidez considerado adequado pela Administração. Essa
política prevê ações a serem tomadas em casos de contingência de liquidez,
devendo estes ser suficientes para gerar o reenquadramento do caixa dentro
dos limites requeridos de liquidez mínima. A estrutura e o gerenciamento de
riscos são de responsabilidade da área de riscos, que está subordinada à Dire-
toria Executiva, evitando desta forma eventual conflito de interesse com áreas
tomadoras de liquidez. O controle de Risco de Liquidez é baseado na projeção
de caixa e ativos com risco de crédito. A projeção de caixa conta com os recur-
sos livres depositados pelos clientes, enquanto as destinações dos recursos
podem ser classificadas quanto a seus prazos de liquidação ou zeragem. Para
o cenário estressado, são considerados atrasos nos ativos de crédito privado
e quanto um eventual stress afetaria as condições de liquidez da Companhia. 
Os ativos e passivos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2018 
possuem vencimento até 1 ano. (e) Risco de mercado. Risco de mercado é 
o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio,

preço de ações e taxas de juros, têm nos ganhos da Nova XP Controle América, 
ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é controlar as exposições a riscos de mer-
cados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. 
A administração de risco de mercado das operações é efetuada por meio de 
políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em no-
vos produtos e atividades, visando a manter a exposição ao risco de mercado 
em níveis considerados aceitáveis pela Companhia e atender à estratégia de 
negócios e aos limites definidos pelo Comitê de Risco. Com as regras forma-
lizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo de controlar, acompanhar e 
assegurar o enquadramento dos limites preestabelecidos, podendo recusar-
-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar as operações solicitadas,
mediante a imediata comunicação aos clientes, além de intervir em casos de
desenquadramento e reportar ao Comitê todos os eventos atípicos. Além do
controle efetuado pela ferramenta, a Nova XP Controle América adota diretrizes
para o controle do risco dos ativos que balizam as operações da Tesouraria
para que as carteiras próprias das empresas participantes sejam compostas de
ativos que tenham baixa volatilidade e, consequentemente, menor exposição
ao risco. No caso de desenquadramento dos limites operacionais, o gestor da
Tesouraria deve tomar medidas necessárias para o reenquadramento o mais
rápido possível. i. Risco de taxa de juros. Decorre da possibilidade da Nova
XP Controle América sofreu ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Na data das
demonstrações financeiras, os instrumentos financeiros com risco de taxa de
juros da Nova XP Controle são:
Ativos financeiros 2018
Selic/DI 1.688
(f) Risco operacional. Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou
indiretos, decorrentes de uma variedade de causas associadas a proces-
sos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Nova XP Controle América, e de
fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aque-
les decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmen-
te aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de
todas as operações da Nova XP Controle América. O objetivo da Nova XP
Controle América é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência
de prejuízos financeiros e danos à reputação das empresas, além de buscar
eficiência de custos para evitar procedimentos de controle que restrinjam ini-
ciativa e criatividade. A principal responsabilidade para o desenvolvimento
e a implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída à
alta Administração dentro de cada unidade de negócio. A responsabilidade é
apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Nova XP Controle para
a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: (i) Exigências
para segregação de funções, incluindo a autorização independente de ope-
rações; (ii) Exigências para reconciliação e monitoramento de operações; (iii)
Cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) Documentação de
controles e procedimentos; (v) Exigências para avaliação periódica de riscos
operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para
tratar dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de planos de contingência;
(vii) Treinamento e desenvolvimento profissional; e (viii) Padrões éticos e co-
merciais. 6. Caixa e equivalentes de caixa. As disponibilidades em moeda
nacional referem-se basicamente a aplicações de curto prazo. Essa posição
apresenta risco insignificante de mudança de valor justo e prazo de vencimento
inferior a 90 dias da data efetiva de aplicação.

2018
Disponibilidades 1
Instrumentos financeiros (a) 1.688
Total 1.689
(a) São considerados caixa e equivalentes de caixa os Certificados de Depósito
Bancário com liquidez diária.
7. Impostos e contribuições a compensar

2018
Antecipação IRPJ / CSLL 9.167
IRRF sobre aplicações de renda fixa 11
Provisão de IRPJ / CSLL (9.174)
Total 4
8. Impostos e contribuições correntes. A Nova XP Controle América, apura
o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro real em que o
imposto de renda é apurado com base na alíquota de 15% sobre o lucro tribu-
tável, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente
a R$240. A contribuição social é apurada com base na alíquota de 9% sobre o
lucro tributável.

2018
Resultado antes dos impostos % 28.904
Imposto utilizando a alíquota de imposto
 da Nova XP Controle América 34,00 9.827
Resultado de equivalência patrimonial (0,65) (187)
Despesas não dedutíveis (1,60) (463)
Efeito da base de adicional de IR (0,08) (23)
Imposto de renda e contribuição social 31,67 9.154
9. Patrimônio líquido. (a) Capital Social. A Nova XP Controle América foi
constituída com o capital social de R$1. Em AGE de 01 de março de 2018, foi
deliberada a Cisão da XP Controle Participações S.A. com a incorporação da
parcela cindida pela XP Nova Controle América. Em consequência desta opera-
ção houve aumento do capital social da Nova XP Controle América, no valor de
R$1.602. Em AGE de 31 de agosto de 2018, foi declarada a redução do capital
social no montante de R$1.503, mediante o cancelamento de 1.503.271 quotas
da sociedade e passando o capital social de 1.603 para 100. (b) Reservas de
lucros. A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado
no exercício. A reserva estatutária é constituída pelo saldo remanescente do
lucro líquido apurado no balanço após as destinações legais. (c) Distribuição
de lucros. É assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro
líquido do período após as destinações específicas. Em AGE de 12 de dezem-
bro de 2018, foram declarados dividendos no montante de R$1.158. Em AGE de
31 de agosto de 2018, foram declarados dividendos no montante de R$18.000.
Em AGE de 29 de junho de 2018, foram declarados dividendos no montante de
R$450. 10. Partes relacionadas. As transações entre as partes relacionadas
foram realizadas a valores e prazos e taxas médias usuais do mercado e em
condições de comutatividade. Abaixo segue a demonstração da operação entre
parte relacionada.

2018
Ativos (Passivo) Receitas (Despesas)

Valores a pagar
XP Controle Participações S.A. 1.411 -
11. Resultado operacional 2018
Receitas brutas com instrumentos financeiros 75
Impostos sobre receitas (3)
Total 72
12. Despesas gerais e administrativas e outras receitas / (despesas)
operacionais

2018
Despesas tributárias (2)
Outras despesas administrativas (70)
Outras receitas operacionais (a) 28.355
Outras despesas operacionais (1)
Total 28.282
(a) O montante de R$26.993 refere-se ao ganho de capital apurado na alienação
do investimento da XP Investimentos S.A. conforme descrito na nota 1.
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Hélio Alves Vianna Júnior - Controller - CPF: 107.161.678-16
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Nova XP Controle América Participações 
Ltda. - Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Nova XP Controle América Participações Ltda. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as res-
pectivas demonstrações de resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 3 de janeiro de 
2018 (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2018, bem como 
as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Nova XP Controle 
América Participações Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 3 de janeiro a 31 
de dezembro de 2018, 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 con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras e o relatório dos auditores. A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da admi-
nistração pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liqui-
dar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, a 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 re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria, 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audito-
ria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro; 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; 
e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nos-
sa 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, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, se 
houver, e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação 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 condi-
ções futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi-
nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão 
e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências sig-
nificativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes Rodrigo Cruz Bassi
CRC SP-014428/O Contador CRC 1SP261156/O-7

BOSQUE MEDICAL CENTER LTDA.
CNPJ/MF nº 04.684.365/0001-33

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores 

as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 
Rio de Janeiro, 07 de março de 2019. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)
ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 2.467 2.456
Caixa e equivalentes de caixa 125 121
Contas a receber 114 74
Créditos tributários 2.228 2.258
Outros créditos - 3

Não circulante 682.002 697.324
Outros créditos 656 547
Investimentos 129.793 129.785
Imobilizado 551.553 566.991
Intangível - 1
Total do ativo 684.469 699.780

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 848 622
Fornecedores 786 582
Tributos 62 33
Outros débitos - 7
Não circulante 556 478
Provisão para riscos judiciais 498 478
Outros débitos 58 -
Patrimônio líquido e adiantamento para 
futuro aumento de capital 683.065 698.680
Patrimônio líquido 678.515 695.380
Capital social 887.218 877.068
Ajuste de avaliação patrimonial 9.814 8.927
Prejuízos acumulados (218.517) (190.615)
Adiantamento para futuro aumento de capital 4.550 3.300
Total do passivo 684.469 699.780

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de Reais)
31/12/2018 31/12/2017

Receita líquida 1.673 1.523
Custo dos serviços prestados (28.613) (26.448)
Resultado bruto (26.940) (24.925)
Despesas administrativas (57) (197)
Resultado de equivalência patrimonial (878) (7.480)
Outras despesas operacionais, líquidas (145) (1.016)
Resultado financeiro, líquido 118 210
Prejuízo do exercício (27.902) (33.408)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de Reais)

Capital 
social

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial
Prejuízos 

acumulados Total

Adiantamento para 
futuro aumento de 

capital

Total do patrimônio líquido 
e adiantamento para futuro 

aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2016 832.738 5.095 (157.207) 680.626 9.530 690.156
Recursos para aumento de capital - - - - 38.100 38.100
Aumento de capital social 44.330 - - 44.330 (44.330) -
Resultado na variação percentual de investimentos - 3.832 - 3.832 - 3.832
Prejuízo do exercício - - (33.408) (33.408) - (33.408)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 877.068 8.927 (190.615) 695.380 3.300 698.680
Recursos para aumento de capital - - - - 11.400 11.400
Aumento de capital social 10.150 - - 10.150 (10.150) -
Resultado na variação percentual de investimentos - 887 - 887 - 887
Prejuízo do exercício - - (27.902) (27.902) - (27.902)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 887.218 9.814 (218.517) 678.515 4.550 683.065

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de Reais)
31/12/2018 31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (27.902) (33.408)
Ajustes para reconciliar o resultado ao 
caixa e equivalentes de caixa gerados 
(aplicados) pelas  atividades operacionais
Depreciação e amortização 21.786 19.246
Provisão para perdas sobre contas a receber 145 195
Provisão para riscos judiciais 20 69
Resultado de equivalência patrimonial 878 7.480
Provisão para aluguel diferido 161 -

(4.912) (6.418)
Variações nos ativos e passivos
Aumento ativos circulantes (152) (27)
Diminuição (aumento) ativos não circulantes (109) 1.092
Fornecedores 103 (701)
Outros 22 (150)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (5.048) (6.204)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de ativo imobilizado (6.348) (31.834)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (6.348) (31.834)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 11.400 38.100
Caixa líquido gerado nas 
atividades de financiamento 11.400 38.100
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 4 62
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 121 59
Final do exercício 125 121
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 4 62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
1. Contexto Operacional. O Bosque Medical Center Ltda. (“Bosque” ou 
“Sociedade”) tem sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 3, 2º 
andar-parte, Barra da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro, e tem 
por finalidade a atividade de exploração de estabelecimentos hospitalares, 
alugueis e arrendamento de bens próprios, incorporação de imóveis próprios, 
podendo participar em outras empresas como cotista ou acionista.
2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações 
contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 

e 2017 são apresentados em milhares de reais, exceto quando mencionado de 
outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas 
e políticas contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica 
Internacional S.A.

CONTADORADIRETORIA
José Carlos Loureiro Guimarães Alcantara - Administrador

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe -  Administrador
Maria Lucia Guilherme de Brito

CRC RJ-088050/O
As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se à disposição na sede da Sociedade.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Demonstrações de Resultados para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

2018 2017
Resultado operacional (Nota 15) 2.655 6
Despesas administrativas (Nota 16) (130) (166)
Outras receitas / (despesas) operacionais (Nota 16) 1.196.573 46
Resultado de participações em coligadas e controladas 31.230 30.442
Resultado financeiro líquido (7) (7)
Resultado antes da tributação sobre o lucro 1.230.321 30.321
Imposto de renda e contribuição social (387.613) (23)
Lucro líquido do exercício/período 842.708 30.298

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.
Passivo 2018 2017
Passivos financeiro - 406
Avaliados ao custo amortizado - 406
Obrigações por empréstimos (Nota 12) - 406

Outros passivos 307 6.234
Fornecedores 60 160
Obrigações sociais e estatutárias 237 6.050
Obrigações fiscais e previdenciárias (Notas 10 e 11) 1 24
Outros passivos 9 -

Total do passivo 307 6.640
Patrimônio líquido (Nota 13) 627 123.865
Capital social 500 51.297
Reserva de lucros 127 12.949
Ajustes de avaliação patrimonial - 59.965
Ações em tesouraria - (346)

Total do passivo e patrimônio líquido 934 130.505
As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração de resultados abrangentes para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

2018 2017
Lucro líquido do exercício/período 842.708 30.298
Outros resultados abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente 
 reclassificados  para o resultado
Variação no ajuste de conversão de 
 investimento no exterior - CTA 1.986 316
Variação no ajuste do hedge de investimento (2.175) (497)
Ajuste ao valor justo por meio de outros
  resultados abrangentes - (1)
Imposto de renda e contribuição social
 sobre outros resultados abrangentes 757 170
Resultado abrangente total do exercício/período 843.276 30.286

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Capital
Reserva 

de capital
Reserva 

legal
Reserva  

Estatutária
Ajustes de Avalia-

ção patrimonial
Lucros  

Acumulados Total
Saldos em 29 de maio de 2017 1 - - - - - 1
Resultados abrangentes
Lucro do período - - - - - 30.298 30.298
Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior – CTA - - - - 316 - 316
Variação no ajuste de hedge de investimento - - - - (497) - (497)
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - - - - (1) - (1)
IR e CS sobre outros resultados abrangentes 170 - 170
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Efeitos da cisão da XP Controle Participações S.A. 51.296 - - - 57.924 - 109.220
Outros - - - - 2.053 - 2.053
Ações em tesouraria - (346) - - - - (346)
Destinações ao lucro líquido
Reservas - - 1.448 11.501 - (12.949) -
Dividendos - - - - - (17.349) (17.349)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 51.297 (346) 1.448 11.501 59.965 - 123.865
Mutações do período 51.296 (346) 1.448 11.501 59.965 - 123.864
Saldos em 31 de dezembro de 2017 51.297 (346) 1.448 11.501 59.965 - 123.865
Resultados abrangentes
Lucro do exercício - - - - - 842.708 842.708
Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior – CTA - - - - 1.986 - 1.986
Variação no ajuste de hedge de investimento - - - - (2.175) - (2.175)
IR e CS sobre outros resultados abrangentes 757 - 757
Transações com acionistas – contribuições e distribuições
Aumento de capital 1.402 (54) (1.348) - - - -
Redução de capital (52.199) - - - - - (52.199)
Ações em tesouraria - 346 - - - - 346
Reserva de ágio na incorporação - 54 - - - - 54
Venda de participação societária - - - - (60.533) - (60.533)
Outros - - - (1.307) - - (1.307)
Destinações ao lucro líquido
Reservas - - - - - (27) (27)
Dividendos - - - (10.167) - (842.681) (852.848)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 500 - 100 27 - - 627
Mutações do exercício (50.797) 346 (1.348) (11.474) (59.965) - (123.238)

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 842.708 30.298
Ajustes ao lucro líquido do exercício dos efeitos
 no resultado que não afetam caixa das 
 atividades operacionais: (32.016) (30.419)
Resultado de participação em controladas (31.230) (30.442)
Despesa de imposto de renda e contribuição social (20) 23
Outros (766) -
Variação dos ativos e passivos operacionais: (5.941) 64
Instrumentos financeiros 88 (88)
Impostos e contribuições a compensar 387.034 -
Fornecedores (100) 160
Obrigações sociais e estatutárias (5.813) -
Obrigações fiscais e previdenciárias (23) 1
Imposto de renda e contribuição social pagos (387.136) -
Outros passivos 9 (9)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 804.751 (57)
Venda de participação societária 88.206 -
Dividendos recebidos 12.905 11.349
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de investimento 101.111 11.349
Redução de capital (52.199) -
Reserva de ágio na incorporação 54 -
Dividendos pagos (852.848) (11.349)
Obrigações por empréstimos (406) 406
Realização / Aquisição de ações em tesouraria 346 (346)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de financiamento (905.053) (11.289)
Aumento em caixa e equivalentes 809 3
Caixa e equivalentes no início do exercício/período 3 -
Caixa e equivalentes o fim do exercício/período 812 3

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional. A Nova XP Controle Participações S.A. (“Compa-
nhia” ou “Nova XP Controle”) tem sua sede localizada na Av. Afrânio de Melo
Franco, 290, sala 708, Leblon, CEP 22.430-060, Rio de Janeiro – Brasil. A Nova 
XP Controle tem como objeto social a participação em sociedades, consórcios, 
e/ou empreendimentos de qualquer natureza. Estas demonstrações financei-
ras foram aprovadas pela Administração em 27 de março de 2019. i. Participa-
ção Direta . A Nova XP Controle participava diretamente do capital da empresa 
XP Investimentos S.A., detendo 10,32% de suas ações no exercício findo em
31 de dezembro de 2017. A participação na XP Investimentos S.A., holding que 
consolida os investimentos do Grupo XP, foi alienada em 31 de agosto de 2018 
tendo em vista contrato de compra e venda de ações com o Itaú Unibanco S.A., 
apurando um ganho de capital no montante de R$1.138.106. A partir desta data, 
o Itaú Unibanco S.A. passou a deter 49,9% do capital total da XP Investimentos 
S.A., sendo aproximadamente 30% do capital com direito a voto, permanecen-
do o controle do Grupo XP com seus atuais acionistas controladores. ii. Cisão
da XP Controle Participações S.A. A XP Controle Participações S.A. ao longo 
de 2018 foi controladora da XP Investimentos S.A., detendo 30,12% de partici-
pação em seu capital total (31,87% em 31 de dezembro de 2017), e 8,52% de
participação em seu capital votante (55,57% em 31 de dezembro de 2017). Em 
AGE de 29 de maio de 2017, foi deliberada a Cisão Parcial Desproporcional da 
XP Controle Participações S.A. com a incorporação da parcela cindida pela XP 
Nova Controle. O valor contábil da parcela cindida foi avaliado em R$109.219.
Capital social 2.979
Reserva de ágio 22.106
Reserva legal 801
Reserva estatutária 25.409
Ajuste de avaliação patrimonial 57.924
Total 109.219
Em consequência desta operação houve aumento do capital social da Nova 
XP Controle, no valor de R$51.296, além disso houve acréscimo de R$57.924 
em ajustes de avaliação patrimonial. 2. Base de elaboração das demonstra-
ções financeiras. (a) Base de preparação. Estas demonstrações financeiras 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, in-
cluindo pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Estas demonstrações financeiras estão 
sendo apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional, exceto 
quando indicado de outra forma. A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, exi-
ge que a Administração faça uso de julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas esti-
mativas. As informações sobre as incertezas sobre as premissas e estimativas 
que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material no futuro 
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota 4 Determinação do valor justo
A administração considera que as premissas empregadas são pertinentes e que 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e so-
mente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela 
Administração na sua gestão. (b) Adoção de novas normas e interpretações. 
CPC 48 – Instrumentos Financeiros. O CPC 48 descreve os requerimentos para 
classificar e mensurar os ativos e passivos financeiros. Esta norma substitui o 
CPC 38. O CPC 48 estabelece: • Uma nova abordagem de classificação e mensu-
ração de ativos financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são 
administrados e suas características de fluxo de caixa (parte I); • Um novo modelo 
de perda de crédito “impairment” para os ativos financeiros, com base nas perdas 
de crédito esperadas, em oposição ao modelo ”perdas incorridas” atualmente 
aplicável do CPC 38. (parte II); e • Novos princípios e a simplificação dos requisitos 
para as relações de contabilidade de hedge (parte III), para alinhá-las com a estra-
tégia de gestão de risco do Grupo. Entretanto, o CPC 48 não substitui os requeri-
mentos para macro hedge accounting, ficando a cargo da instituição continuar 
aplicando os requerimentos de hedge accounting previstos no CPC 38 ou adotar 
o CPC 48. Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros. O
CPC 48 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as
antigas categorias do CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento,
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos fi-
nanceiros segundo o CPC 48 é geralmente baseada no modelo de negócios no
qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa
contratuais. i. Mensuração. Ativos e passivos financeiros são inicialmente reco-
nhecidos ao valor justo e subsequentemente mensurados ao custo amortizado ou 
ao valor justo, e subsequentemente classificados conforme categorias abaixo:
• Custo Amortizado; • Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes
(“VJORA”); • Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”). Um ativo financeiro é
mensurado ao custo amortizado caso atenda às seguintes condições e não seja 
designado ao valor justo por meio do resultado: • O ativo é mantido dentro de um 
modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos para receber fluxos de caixa
contratuais; e • Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas especí-
ficas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e
dos juros sobre o valor do principal em aberto. • Um instrumento da dívida é men-
surado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), caso
atenda às seguintes condições e não seja designado ao valor justo por meio do
resultado (VJR). • O ativo é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo 
seja alcançado pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais e pela venda de
ativos financeiros; e • Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas
específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do
principal e dos juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial 
de um instrumento de capital não mantido para negociação, a Nova XP Controle 
pode optar de maneira irrevogável por apresentar alterações subsequentes do
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA). Esta opção é
feita considerando cada investimento individualmente e não foi utilizada pela Nova 
XP Controle. Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas 
as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus
termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros 
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou
VJORA são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado
(VJR). Além disso, no reconhecimento inicial, a Nova XP Controle pode irrevoga-
velmente designar ao valor justo por meio do resultado um ativo financeiro que, de
outra forma, atenda às exigências de mensuração ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, caso essa designação elimine

ou reduza substancialmente um descasamento contábil que poderia existir. Essa 
opção não foi utilizada pela Nova XP Controle. Os instrumentos patrimoniais são 
aqueles que atendem à definição de patrimônio líquido do ponto de vista do emis-
sor, ou seja, instrumentos que não contenham uma obrigação contratual de paga-
mento e que evidenciem um interesse residual no patrimônio líquido do emissor. 
São exemplos os instrumentos de capital que incluem ações ordinárias. ii. Avalia-
ção do modelo de negócio. A Nova XP Controle  avalia o objetivo de seus modelos 
de negócio, nos quais os ativos são mantidos em nível de portfólio para avaliar 
como o negócio é administrado e informações são fornecidas à Administração. As 
informações consideradas compreendem: • Políticas e objetivos definidos para a 
carteira e a aplicação dessas políticas na prática. Com destaque sobre, se a estra-
tégia da Administração está focada em auferir receitas de juros contratuais, man-
ter um perfil específico de taxa de juros ou adequar a duração dos ativos; • Como 
o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Nova XP
Controle; • Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ati-
vos financeiros mantidos dentro daquele modelo de negócios) e como esses ris-
cos são administrados; • Como os gestores do negócio são remunerados - por
exemplo, se a remuneração está relacionada ao valor justo dos ativos ou dos flu-
xos de caixa contratuais recebidos; • A frequência, o volume e o momento das
vendas em períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas
sobre as vendas futuras. As informações sobre a atividade de vendas não são
consideradas isoladamente, mas como parte de uma avaliação geral de como o
objetivo definido pela Nova XP Controle para administrar os ativos financeiros. Os
ativos financeiros mantidos para negociação ou administrados, cujo desempenho
é avaliado com base no valor justo, são mensurados ao valor justo por meio do
resultado, pois não são mantidos para receber fluxos de caixa contratuais. iii.
Avaliação para determinar se os fluxos de caixa contratuais se referem exclusiva-
mente a pagamentos do principal e dos juros (“Teste do SPPI“). Para fins desta
avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo financeiro no reconhe-
cimento inicial. Define-se “Juros” como a contraprestação para o valor da moeda
no tempo e para o risco de crédito associado ao valor do principal em aberto du-
rante um período específico e para outros riscos e custos básicos dos ativos finan-
ceiros (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), bem como para a 
margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais se referem exclusi-
vamente a pagamentos do principal e dos juros, a Nova XP Controle considera os 
termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo financeiro contém
um termo contratual que poderia alterar o prazo ou valor dos fluxos de caixa con-
tratuais de forma que não atenderia esta condição. Ao realizar a avaliação, a Nova 
XP Controle considera: • Eventos contingentes que alterariam o valor e prazo dos 
fluxos de caixa; • Alavancagem; • Prazos de pagamento antecipado e extensão;  
• Termos que limitem o direito da Nova XP Controle aos fluxos de caixa de ativos;
e • Recursos que modifiquem a contraprestação do valor da moeda no tempo, por
exemplo, reajuste periódico das taxas de juros. iv. Reclassificações de categorias
dos ativos financeiros. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequen-
temente ao seu reconhecimento inicial, exceto no período em que a Nova XP
Controle vier a alterar seu modelo de negócio para administrar os ativos financei-
ros. v. Baixa de ativos financeiros. A Nova XP Controle baixa um ativo financeiro
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais em uma tran-
sação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do
ativo financeiro são transferidos ou na qual a Nova XP Controle não transfere nem
retém substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo fi-
nanceiro e não controla o ativo financeiro. Na baixa de um ativo financeiro, a dife-
rença entre o valor contábil do ativo (ou valor contábil alocado à parcela do ativo
baixado) e a soma (i) da contraprestação recebida (inclusive qualquer novo ativo 
obtido, deduzido de qualquer novo passivo assumido) e (ii) eventuais ganhos ou 
perdas acumuladas reconhecidas por meio de “Outros resultados abrangentes” é 
registrada no resultado. A partir da data de primeira adoção do CPC 48, eventuais 
ganhos/perdas acumulados e reconhecidos por meio de “Outros resultados 
abrangentes” com relação aos instrumentos patrimoniais designados ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes não são registrados no resultado 
mediante a baixa destes títulos. A Nova XP Controle pode realizar operações nas 
quais transfira os ativos reconhecidos em seu balanço patrimonial, mas mantenha
todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos ou 
parte deles. Nestes casos, os ativos transferidos não são baixados. Em operações 
nas quais a Nova XP Controle não venha a reter nem transferir substancialmente 
todos os riscos e benefícios de propriedade de um ativo financeiro e detenha o
controle do ativo, a Nova XP Controle continuará a reconhecer o ativo na extensão 
de seu envolvimento contínuo, a ser determinado pela extensão a que estará ex-
posto a alterações no valor do ativo transferido. vi. Baixa de passivos financeiros.
A Nova XP Controle baixa um passivo financeiro quando suas obrigações contra-
tuais são extintas, canceladas ou quando vencem. vii. Taxa de juros efetiva. A taxa 
de juros efetiva é aquela que desconta exclusivamente os pagamentos ou recebi-
mentos de caixa futuros, estimados durante a vida esperada do ativo financeiro ou
passivo financeiro ao valor contábil bruto de um ativo financeiro (ou seja, seu
custo amortizado antes de qualquer provisão para redução ao valor recuperável) 
ou o custo amortizado de um passivo financeiro. O cálculo não considera perdas
de crédito esperadas e inclui custos de transação, prêmios ou descontos e taxas 
pagos ou recebidos que são parte integrante da taxa de juros efetiva, como taxas 
de origem. viii. Modificações nos ativos e passivos financeiros. • Ativos e passivos
financeiros. Caso os termos de um ativo financeiro sejam modificados, a Nova XP 
Controle avalia se os fluxos de caixa do ativo modificado são substancialmente
diferentes. Caso os fluxos de caixa sejam substancialmente diferentes, os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro original serão considerados
vencidos. Neste caso, o ativo financeiro original é baixado e um novo ativo finan-
ceiro é reconhecido ao valor justo. A Nova XP Controle baixa um passivo financei-
ro quando seus termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modifica-
do são substancialmente diferentes. Nesse caso, um novo passivo financeiro é
reconhecido ao valor justo com base nos termos modificados. A diferença entre o
valor contábil do passivo financeiro extinto e o novo passivo financeiro com termos
modificados é reconhecida no resultado. • Práticas contábeis aplicáveis a partir de
1º de janeiro de 2018. Caso os fluxos de caixa do ativo modificado mensurado ao
custo amortizado não sejam substancialmente diferentes, a modificação não re-
sulta em baixa do ativo financeiro. Neste caso, a Nova XP Controle recalcula o
valor contábil bruto do ativo financeiro e reconhece o valor resultante dos ajustes
ao valor contábil bruto como ganho ou perda de modificação no resultado. Caso
uma modificação dessa natureza seja realizada devido às dificuldades financeiras
do devedor, ganhos ou perdas são apresentados em conjunto com as perdas por 
redução ao valor recuperável (“impairment”). Em outros casos, são apresentados 
como receita de juros. ix. Receita de juros. A receita de juros é calculada aplicando 
a taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto dos ativos financeiros, exceto:
(a) Ativos financeiros adquiridos ou originados com impairment de crédito, para os

quais a taxa de juros efetiva original ajustada ao crédito é aplicada ao custo amor-
tizado do ativo financeiro. (b) Ativos financeiros que não são adquiridos ou origina-
dos com impairment de crédito, mas posteriormente apresentaram evento de 
inadimplência (ou “estágio 3”), para os quais a receita de juros é calculada aplican-
do a taxa de juros efetiva ao seu custo amortizado líquido da provisão. x. Compen-
sação. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Nova XP Con-
trole atualmente tem um direito legalmente exequível de compensar os valores e 
a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o pas-
sivo simultaneamente. Receitas e despesas são apresentadas em uma base lí-
quida somente quando permitido pelos CPCs ou para ganhos ou perdas resultan-
tes de um grupo de operações semelhantes, como na atividade de negociação da 
Nova XP Controle. (c) Normas, alterações e interpretações emitidas pelo 
CPC. Uma série de novas normas serão efetivas após a data destas demonstra-
ções financeiras e não foram adotadas de forma antecipada. As principais dispo-
sições e consequências estão mencionadas abaixo. • IFRIC 23 - Incerteza sobre 
Tratamentos de Imposto de Renda (aplicáveis de acordo com o IASB em exercí-
cios com início em ou após 1º de janeiro de 2019); • Alterações ao IAS 28/CPC 18 
(R2) – Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Contro-
lado em Conjunto - 1º de janeiro de 2019; • Alteração da Estrutura Conceitual - Em 
março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual (Conceptual 
Framework) e as principais alterações se referem a: definições de ativo e passivo; 
critérios para reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação e divulgação 
para elementos patrimoniais e de resultado. Estas alterações são efetivas para 
exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2020 e os possíveis impactos estão sendo 
avaliados e serão concluídos até sua data de entrada em vigor. 3. Resumo das 
principais políticas contábeis. (a) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e 
equivalentes de caixa incluem disponibilidades e quaisquer outras aplicações de 
curto prazo que possuam alta liquidez, que sejam prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que não estejam sujeitas a um risco significan-
te de mudança de valor, bem como que sejam mantidos com a finalidade de 
atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimentos ou 
outros propósitos. As operações são consideradas de curto prazo quando pos-
suem vencimentos em três meses ou menos a contar da data da aquisição e/ou 
possuem liquidez imediata. (b) Instrumentos financeiros ativos e passivos. 
Vide nota explicativa no 2(b) que descreve os impactos da adoção inicial da nova 
norma CPC 48. (c) Imposto de renda e contribuição social. O imposto diferido 
é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças 
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas 
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações 
financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacio-
nam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a 
mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição 
social diferido é calculado sobre prejuízo fiscais, base negativa de Contribuição 
Social e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que 
lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão 
utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados 
a cada data de relatório e serão baixados na medida em que sua realização não 
seja mais provável. 4. Determinação do valor justo. Ao determinar o valor justo 
dos instrumentos financeiros, a Nova XP Controle utiliza a hierarquia a seguir: 
Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos ou passivos idênti-
cos. O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é 
seu preço de mercado, cotado na data do balanço. Um mercado é visto como ativo 
se as transações ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer in-
formações de precificação de forma contínua. Os instrumentos incluídos como 
nível 1 compreendem, principalmente, instrumentos financeiros públicos e instru-
mentos financeiros derivativos negociados em bolsa. Nível 2: Informações (inputs) 
que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto 
preços cotados incluídos no Nível 1. Os instrumentos incluídos no nível 2 compre-
endem, principalmente instrumentos de dívida e instrumentos financeiros deriva-
tivos negociados em mercado de balcão. Nível 3: Técnicas de avaliação para as 
quais qualquer input significativo não se baseia em dados de mercado observá-
veis. Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 2017 não havia nenhum instrumento 
financeiro classificado no nível 3. Os valores justos têm sido apurados para propó-
sitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando 
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração 
dos valores justos e as respectivas hierarquias são divulgadas nas notas especí-
ficas àquele ativo ou passivo. (a) Disponibilidades. O valor justo de disponibilida-
des é representado pelo próprio valor contábil, que se refere aos montantes dispo-
níveis para utilização à vista. (b) Ativos e passivos financeiros. O valor justo, 
que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor 
presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pelas taxas e índices 
de mercado observáveis na data de apresentação das demonstrações financei-
ras. Os instrumentos financeiros não mensurados ao valor, fornecedores e obriga-
ções por empréstimos não foram divulgados uma vez que seus valores contábeis 
são razoavelmente próximos de seus valores justos. Os valores justos dos ativos 
e passivos financeiros estão classificados como Nível 2 em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017. 5. Gerenciamento dos riscos financeiros e instrumentos fi-
nanceiros. (a) Visão geral. A Nova XP Controle apresenta exposição aos seguin-
tes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: (i) Risco de crédito; (ii) 
Risco de liquidez; (iii) Risco de mercado: • Risco de moeda; • Risco de juros;  
• Risco de preço. (iv) Risco operacional. Essa nota apresenta informações sobre 
a exposição da XP Investimentos e de suas controladas a cada um dos riscos
supramencionados, seus objetivos, políticas e processos de mensuração, geren-
ciamento de risco e gerenciamento de capital. (b) Estrutura de gerenciamento
de risco. A Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e
pela supervisão da estrutura de gerenciamento de riscos da Nova XP Controle. As 
políticas de gerenciamento de riscos da Nova XP Controle são estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos enfrentados para definir limites e controles de riscos
apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e os sis-
temas de gerenciamento de riscos são revisados periodicamente para refletir as
mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Nova XP Controle. A 
Nova XP Controle, por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, tem por objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplina-
do e construtivo, no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obriga-
ções. Tais processos de gerenciamento de risco estão, ainda, associados aos
processos de gestão de continuidade de negócios, principalmente no que tange à 
formulação de análises de impacto, aos planos de continuidade, aos planos de
recuperação de desastres, aos planos de backup, ao gerenciamento de crises,
etc. (c) Risco de crédito. O risco de crédito está diretamente ligado à possibilida-
de de ocorrências de perdas associadas ao não cumprimento, pelo emissor, ou
contraparte, de suas respectivas obrigações contratuais nos termos acordados, à 
desvalorização de contrato decorrente da deterioração na classificação de risco
do tomador, a redução de ganhos ou remuneração, às vantagens concedidas na 
renegociação e aos custos de recuperação, dentre outros. A definição de risco de
crédito compreende, entre outros: • Risco da contraparte: É a possibilidade do não 
cumprimento de obrigações relativas à liquidação de operações com ativos finan-
ceiros. • Risco país: É a possibilidade de perdas relacionadas ao não cumprimen-

Relatório da Administração

Ativo 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 812 3
Ativos financeiros - 88
Valor justo por meio do resultado - 88
Instrumentos financeiros - 88

Investimentos (Nota 8) - 117.509
Outros ativos 122 12.905
Impostos e contribuições a compensar (Nota 9) 102 -
Ativo fiscal diferido 20 -
Outros ativos (Nota 7) - 12.905

Total do ativo 934 130.505

Aos Acionistas e Administradores da Nova XP Controle Participações S.A.. Rio de 
Janeiro – RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, 
acompanhadas das notas explicativas, referidas aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas 
e normas contábeis vigentes. • Investimentos. A XP Controle Participações S.A. 
ao longo de 2018 foi controladora da XP Investimentos S.A., detendo 30,12% de 
participação em seu capital total (31,87% em 31 de dezembro de 2017), e 8,52% 
de participação em seu capital votante (55,57% em 31 de dezembro de 2017). Em 
AGE de 29 de maio de 2017, foi deliberada a Cisão Parcial Desproporcional da XP 
Controle Participações S.A. com a incorporação da parcela cindida pela XP Nova 

Controle. O valor contábil da parcela cindida foi avaliado em R$ 109.219.
Capital social 2.979
Reserva de ágio 22.106
Reserva legal 801
Reserva estatutária 25.409
Ajuste de avaliação patrimonial 57.924
Total 109.219
Em consequência desta operação houve aumento do capital social da Nova XP 
Controle, no valor de R$ 51.296, além disso houve acréscimo de R$ 57.924 em 
ajustes de avaliação patrimonial. Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. A Diretoria.
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Diretoria
Guilherme Dias Fernandes Benchimol - Diretor

Frederico Arieta da Costa Ferreira - Diretor
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Administradores da Nova XP Controle Participações S.A. - Rio de 
Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Nova XP 
Controle Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações de resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, compreendo as políticas contábeis significativas e outras informações eluci-
dativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Nova XP Controle Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa 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 “Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
dos auditores. A administração da Companhia é responsável por essas outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relató-
rio está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a

comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dades da administração pelas demonstrações financeiras. A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, 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. Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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, a 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 decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria, de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemen-
te se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis, se houver, e respectivas divulgações feitas pela administração. - Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvi-
da significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financei-
ras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identi-
ficamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes Rodrigo Cruz Bassi
CRC SP-014428/O Contador CRC 1SP261156/O-7

to de obrigações financeiras por tomadores localizados fora do país, em virtude de 
ações realizadas pelo governo do país em que reside o mesmo. • A possibilidade 
de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, compro-
missos de crédito ou outras operações de natureza semelhante. • A possibilidade 
de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras, nos termos 
pactuados, por parte intermediadora ou convenente de operações de crédito. O 
gerenciamento do risco de crédito é de responsabilidade da área de risco da Com-
panhia que visa a garantir o cumprimento do determinado na política da Compa-
nhia e assegurar que os limites operacionais estabelecidos sejam executados. A 
Companhia estabelece sua política de crédito com base no cenário interno, como 
composição da carteira por título, por emissor, por rating, por atividade econômica 
e pelo duration da carteira. E no cenário externo como taxas de juros, de inflação, 
entre outros. A área de análise de crédito também participa ativamente neste pro-
cesso, sendo responsável pela avaliação do risco de crédito emissões e emisso-
res com os quais as empresas da Nova XP Controle mantém ou pretendem man-
ter relações creditícias, ou intencionam recomendar posições de risco de crédito a 
clientes. Cabe à área de análise de crédito também a recomendação de limite das 
posições de risco de crédito dos clientes. As análises realizadas são apresentadas 
ao Comitê Consultivo de Crédito, que tem como atribuição determinar se os crédi-
tos avaliados são elegíveis como risco de contraparte ou outros para os diversos 
veículos das empresas da Companhia. A revisão dos créditos avaliados no Comi-
tê Consultivo de Crédito é realizada periodicamente pela Área de Análise de Cré-
dito, de acordo com normas e metodologias internas. A área de risco é subordina-
da diretamente ao Diretor de Risco, sem qualquer vinculação com a área 
comercial. A área de análise de crédito também é subordinada ao Diretor de Risco, 
tendo a isenção necessária para a realização de suas atividades, uma vez que 
não participa da definição de estratégias de negócios e não realiza as operações 
de mercado de qualquer natureza. A Administração realiza análise da qualidade 
de crédito dos ativos que não estão vencidos nem reduzidos ao valor recuperável. 
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, tais ativos eram substancialmente repre-
sentados por instrumentos financeiros cujas contrapartes são bancos brasileiros 
com baixo risco de crédito que em sua grande maioria são negociados em bolsa 
(B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) e que, portanto, possuem garantia da mesma. O 
valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito 
está demonstrado no quadro abaixo:
Posição ativa 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 812 3
Ativos financeiros
Instrumentos financeiros - 88
Outros ativos - 12.905

Total 812 12.996
(d) Risco de liquidez. É a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis 
e passivos exigíveis – “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos – 
que possam afetar a capacidade de pagamento da Companhia, levando-se em 
consideração diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. A Com-
panhia possui política de gerenciamento de risco de liquidez, que visa garantir 
um nível mínimo de liquidez considerado adequado pela Administração. Essa 
política prevê ações a serem tomadas em casos de contingência de liquidez, 
devendo estes ser suficientes para gerar o reenquadramento do caixa dentro 
dos limites requeridos de liquidez mínima. A estrutura e o gerenciamento de 
riscos são de responsabilidade da área de riscos, que está subordinada à Dire-
toria Executiva, evitando desta forma eventual conflito de interesse com áreas 
tomadoras de liquidez. O controle de Risco de Liquidez é baseado na projeção 
de caixa e ativos com risco de crédito. A projeção de caixa conta com os recur-
sos livres depositados pelos clientes, enquanto as destinações dos recursos 
podem ser classificadas quanto a seus prazos de liquidação ou zeragem. Para 
o cenário estressado, são considerados atrasos nos ativos de crédito privado
e quanto um eventual stress afetaria as condições de liquidez da Companhia.
Os ativos e passivos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2018 
e de 2017 possuem vencimento até 1 ano. (e) Risco de mercado. Risco de 
mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de 
câmbio, preço de ações e taxas de juros, têm nos ganhos da Nova XP Controle, 
ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é controlar as exposições a riscos de mer-
cados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. 
A administração de risco de mercado das operações é efetuada por meio de 
políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em novos 
produtos e atividades, visando a manter a exposição ao risco de mercado em 
níveis considerados aceitáveis pela Companhia e atender à estratégia de negó-
cios e aos limites definidos pelo Comitê de Risco. Com as regras formalizadas, 
o Departamento de Risco tem o objetivo de controlar, acompanhar e assegurar 
o enquadramento dos limites preestabelecidos, podendo recusar-se, total ou
parcialmente, a receber e/ou executar as operações solicitadas, mediante a 
imediata comunicação aos clientes, além de intervir em casos de desenqua-
dramento e reportar ao Comitê todos os eventos atípicos. Além do controle efe-
tuado pela ferramenta, a Nova XP Controle adota diretrizes para o controle do
risco dos ativos que balizam as operações da Tesouraria para que as carteiras 
próprias das empresas participantes sejam compostas de ativos que tenham
baixa volatilidade e, consequentemente, menor exposição ao risco. No caso
de desenquadramento dos limites operacionais, o gestor da Tesouraria deve
tomar medidas necessárias para o reenquadramento o mais rápido possível.

i. Risco de taxa de juros. Decorre da possibilidade da Nova XP Controle sofreu 
ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre 
seus ativos e passivos financeiros. Na data das demonstrações financeiras, os
instrumentos financeiros com risco de taxa de juros da Nova XP Controle são:
Ativos financeiros 2018 2017
Selic/DI 811 88
(f) Risco operacional. Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indire-
tos, decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, 
tecnologia e infraestrutura da Nova XP Controle, e de fatores externos, exceto 
riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigên-
cias legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento 
empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da Nova XP 
Controle. O objetivo da Nova XP Controle é administrar o risco operacional para 
evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação das empresas, 
além de buscar eficiência de custos para evitar procedimentos de controle que 
restrinjam iniciativa e criatividade. A principal responsabilidade para o desenvol-
vimento e a implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribu-
ída à alta Administração dentro de cada unidade de negócio. A responsabilidade 
é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Nova XP Controle para a 
administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: (i) Exigências para 
segregação de funções, incluindo a autorização independente de operações;  
(ii) Exigências para reconciliação e monitoramento de operações; (iii) Cumpri-
mento com exigências regulatórias e legais; (iv) Documentação de controles e
procedimentos; (v) Exigências para avaliação periódica de riscos operacionais
enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos 
identificados; (vi) Desenvolvimento de planos de contingência; (vii) Treinamen-
to e desenvolvimento profissional; e (viii) Padrões éticos e comerciais. 6. Caixa 
e equivalentes de caixa. As disponibilidades em moeda nacional referem-se
basicamente a aplicações de curto prazo. Essa posição apresenta risco insig-
nificante de mudança de valor justo e prazo de vencimento inferior a 90 dias da
data efetiva de aplicação.

2018 2017
Disponibilidades 1 3
Instrumentos financeiros (a) 811 -
Total 812 3
(a) São considerados caixa e equivalentes de caixa os Certificados de Depósito
Bancário com liquidez diária.
7. Outros ativos 2018 2017
Dividendos a receber - 12.905
Total - 12.905
8. Investimentos 2018 2017
Participação direta - XP Investimentos S.A. - 10,32%
Patrimônio líquido - 1.143.799
Lucro líquido do exercício - 413.874
Valor contábil dos investimentos - 117.509
Resultado de participação 31.230 30.442
Conforme nota 1 (i), a participação na XP Investimentos S.A. foi alienada tendo 
em vista contrato de compra e venda de ações com o Itaú Unibanco S.A., a qual 
foi concluída em 31 de agosto de 2018. O resultado de equivalência reconheci-
do ao longo do exercício de 2018 foi R$31.230. 
9. Impostos e contribuições a compensar 2018 2017
Antecipação IRPJ / CSLL 387.136 -
IRRF sobre aplicações de renda fixa 598 -
Provisão de IRPJ / CSLL (387.632) -
Total 102 -
Em 31 de dezembro de 2017 não haviam impostos e contribuições a compensar 
em aberto.
10. Obrigações fiscais e previdenciárias 2018 2017
IRPJ - 15
CSLL - 8
INSS 1 1
Total 1 24
11. Impostos e contribuições correntes. A Nova XP Controle, apura o impos-
to de renda e a contribuição social com base no lucro real em que o imposto de 
renda é apurado com base na alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acresci-
da de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. A con-
tribuição social é apurada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. 
A empresa apurou o imposto de renda e a contribuição social referente ao ano 
de 2017 com base no regime do lucro presumido em que as receitas brutas são 
reduzidas por percentual de presunção do lucro determinado pela legislação 
fiscal brasileira (32%), acrescido de receitas que afetam integralmente a base 
de cálculo do lucro presumido. O imposto de renda é apurado com base na 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre 
o lucro tributável trimestral excedente a R$60. A contribuição social é apurada
com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

2018 2017
Resultado antes dos impostos % 1.230.321 % 30.321
Imposto utilizando a alíquota de imposto 
 da Nova XP Controle Participações 34 418.309 34 10.309
Resultado de equivalência patrimonial (0,86) (10.618) (0,84) (10.280)
Despesas não dedutíveis (1,63) (20.055) 0,00 -
Efeito da base de adicional de IR 0,00 (3) 0,00 (5)
Imposto de renda e contribuição social 31,51 387.633 33,16 24
12. Obrigações por empréstimos. Em 16 de outubro de 2017, a Nova XP Con-
trole realizou um empréstimo com a XP Controle Participações S.A., no montante 
de R$400, taxa de juros de 8% a.a., e com vencimento em 15 de março de 2018. 
Em 31 de dezembro de 2017 o valor atualizado deste empréstimo é de R$406.
Este empréstimo foi liquidado ao longo do exercício de 2018. 13. Patrimônio lí-
quido. (a) Capital Social e reserva de capital. Em 31 de dezembro de 2018, o
capital social da Nova XP Controle, totalmente subscrito e integralizado, era de
R$500 (R$51.297 em 31 de dezembro de 2017) dividido em 1.024.360 ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal e 868.808 ações preferenciais nomina-
tivas e sem valor nominal (107.965.338 ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal e 92.164.321 ações preferenciais nominativas e sem valor nominal em
31 de dezembro de 2017). Na AGE de 31 de agosto de 2018, foram declarados: i. 
Cancelamento de 592.687 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redu-
ção do valor do capital social da Companhia, o capital no valor de 51.297 passou 
a ser dividido em 107.965.338 ações ordinárias e 91.571.634 ações preferenciais 
nominativas e sem valor nominal; ii. Capitalização de R$54 da Reserva Especial
de Ágio e R$1.348 da Reserva Legal, com o consequente aumento de capital
social em R$1.402, passando o capital social da Companhia para R$52.699, sem 
emissão de novas ações; iii. Redução do capital social no montante de R$52.199,
passando o capital social da Companhia para R$500, com o cancelamento de
99,05% das ações da Companhia, totalizando 197.643.804 ações canceladas,
sendo 106.940.978 ações ordinárias e 90.702.826 ações preferenciais. (b) Re-
servas de lucros. A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido
apurado no exercício. A reserva estatutária é constituída pelo saldo remanescente 
do lucro líquido apurado no balanço após as destinações legais. (c) Distribuição 
de lucros. É assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro
líquido do período após as destinações específicas. Na AGE de 02/04/2018, foram
declarados dividendos no montante de R$6.400. Na AGE de 29/06/2018, foram
declarados dividendos no montante de R$20.000. Na AGE de 31 de agosto de
2018, foram declarados dividendos no montante de R$789.833 pagos de forma
antecipadas e R$10.167 pagos à conta de reserva de lucros. Na AGE de 21 de
novembro de 2018, foram declarados dividendos no montante de R$26.448. Na
AGE de 31 de dezembro de 2017, foram declarados dividendos, tendo em vista
os lucros que foram auferidos no período de 2017, no montante de R$6.000. Os
valores foram pagos em janeiro de 2018. Na AGE de 4 de agosto de 2017, foram 
declarados dividendos de forma antecipada, tendo em vista os lucros que foram
auferidos no período de 2017, no montante de R$11.349. Os valores foram pagos 
em 2017. 14. Partes relacionadas. Os principais saldos de ativos e passivos,
assim como as transações que influenciaram o resultado no exercício, relativos
a operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre empresas
Nova XP Controle e suas controladas com seus sócios e profissionais-chave da
Administração. As transações entre as partes relacionadas foram realizadas a
valores e prazos e taxas médias usuais do mercado e em condições de comutati-
vidade. Abaixo segue a demonstração das operações entre partes relacionadas.

2018 2017
Ativos 

(Passivo)
Receitas 

(Despesas)
Ativos 

(Passivo)
Receitas 

(Despesas)
Dividendos a receber
XP Investimentos S.A. - - 12.905 -
Mútuo
XP Controle Participações 
S.A. – 8%a.a. – Vencimento 
15 de março de 18 - (5) (406) (6)
15. Resultado operacional 2018 2017
Receitas brutas com instrumentos financeiros 2.784 6
Impostos totais sobre receitas (129) -
Total 2.655 6
16. Despesas gerais e administrativas e outras receitas / (despesas)
operacionais 2018 2017
Despesas de pessoal (44) (25)
Despesas tributárias (109) (8)
Outras despesas administrativas (130) (166)
Outras despesas operacionais (a) 1.197.090 80
Outras despesas operacionais (364) (1)
Total 1.196.443 (120)
(a) O montante de R$1.138.106 refere-se ao ganho de capital apurado na alie-
nação do investimento da XP Investimentos S.A. conforme descrito na nota 1.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONTADOR

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se á disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Superintendente        Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor       Fernando Meton de Alencar Camara Vieira - Diretor Maria Lucia Guilherme de Brito – CRC RJ-088050/O

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 07 de março de 2019. 

 A Administração.

1. Contexto Operacional. A COI Participações S.A. (“COI PAR” ou “Sociedade”) tem sede na Avenida das Américas, nº 6.205, loja E, salas 208 e 302, Barra da 
Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro, e tem por finalidade a participação na COI Clínicas Oncológicas Integradas S.A. 2. Apresentação das demons-
trações contábeis. As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 são apresentados em milhares
de reais, exceto quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em 
conformidade com as práticas e políticas contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 12.530 7.507
Caixa e equivalentes de caixa 21 46
Impostos a recuperar 5 5
Dividendos a receber 12.504 7.456
Não circulante 261.008 216.669
Adiantamento para futuro aumento de capital 7.456 -
Investimentos 253.552 216.669
Total do ativo 273.538 224.176

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 7.889 -
Dividendos a pagar 7.889 -
Patrimônio líquido 265.649 224.176
Capital social 66.469 66.469
Reservas de capital 149.194 149.194
Reservas de legal 1.661 -
Reserva de lucros 23.668 -
Outros resultados abrangentes 24.657 24.657
Prejuízos acumulados - (16.144)
Total do passivo 273.538 224.176

(Em milhares de reais) Reserva de lucros
Capital 
social

Reserva de 
capital

Reserva 
legal

Reserva de 
lucros retidos

Outros resultados 
abrangentes

Lucros (prejuízos) 
acumulados

Total do patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 66.469 149.194 - - 24.657 (44.269) 196.051
Lucro líquido do exercício - - - - - 28.125 28.125
Saldo em 31 de dezembro de 2017 66.469 149.194 - - 24.657 (16.144) 224.176
Lucro líquido do exercício - - - - - 49.362 49.362
Constituição da reserva legal - - 1.661 - - (1.661) -
Constituição da reserva de lucros retidos - - - 23.668 - (23.668) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (7.889) (7.889)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 66.469 149.194 1.661 23.668 24.657 - 265.649

31/12/2018 31/12/2017
Despesas administrativas (25) (22)
Resultado de equivalência patrimonial 49.387 28.133
Resultado financeiro líquido - 14
Lucro líquido do exercício 49.362 28.125

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 49.362 28.125
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) ao caixa
gerados (aplicados) pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (49.387) (28.133)

(25) (8)
Variações nos ativos e passivos
Diminuição (aumento) ativos circulantes - 6
Aumento (diminuição) passivos circulantes - (12)
Aumento (diminuição) passivos não circulantes - (4)
Caixa líquido aplicado nas atividades
operacionais (25) (18)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento de capital em controladas (7.456) -
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (7.456) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos recebidos 7.456 -
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento 7.456 -
Redução do caixa e equivalentes de caixa (25) (18)
Início do exercício 46 64
Final do exercício 21 46
Redução do caixa e equivalentes de caixa (25) (18)
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SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ nº 33.386.210/0001-19
Sociedade de Capital Aberto

GEMEC/RCA 200.75/106 
Relatório da Administração

Srs. Acionistas, A Administração da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 
(“Sondotécnica” ou “Cia.”), em cumprimento às disposições legais e estatu-
tárias, apresenta as demonstrações contábeis relativas ao período de doze 
meses findo em 31/12/18, acompanhadas do Relatório dos Auditores Inde-
pendentes. Ao longo do período de 12 meses de 2018, a atuação da Sondo-
técnica continuou voltada para os segmentos em que tradicionalmente atua, 
abrangendo Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica; Planos Diretores; 
Anteprojetos; Projetos básicos e executivos e Gerenciamento e Fiscalização 
de Obras. Desempenho Econômico-Financeiro: Houve um acréscimo de 
1,5% na receita operacional bruta (Nota 17) no período de doze meses findo 
em 31/12/18 em comparação ao mesmo período de 2017, em decorrência de 
um número de contratos de porte paralisados e/ou encerrados nesse período, 
a Sondotécnica conseguiu adequar seus custos e despesas à nova realidade 
de forma racional e rápida, o que foi fundamental para a Cia. Receita: A receita 
bruta da Cia., composta por receita de prestação de serviços e medições a fa-
turar, totalizou R$ 57,6 milhões, no período de doze meses findo em 31/12/18, 
traduzindo um acréscimo de 1,5% em relação aos R$ 56,7 milhões registrados 
no mesmo período de 2017, pelas razões antes expostas, gerando reflexos 
diferenciados nos diversos segmentos de atuação da Cia., a saber: • A receita 
oriunda de projetos apresentou um acréscimo de 223,6% passando de R$ 3,9 
milhões em 2017 para 12,7 milhões em 2018. • As receitas provenientes de 
gerenciamento e fiscalização registraram um declínio de 3,7%, passando de 
R$ 40,8 milhões, em 2017, para R$ 39,3 milhões, em 2018. • A receita oriunda 
de apoio técnico teve um declínio de 74,7%, passando de R$ 8,6 milhões, 
em 2017, para R$ 2,1 milhões, em 2018. • A receita oriunda de serviços no 
exterior não teve variação, mantendo os R$ 3,3 milhões de 2017, em 2018.

Custos e Despesas (excluindo depreciação e amortização):
31/12/18 31/12/17 Variação

Custos (33.242) (34.309) -3%
  Mão de obra (12.506) (13.998) -11%
  Encargos trabalhistas (4.546) (5.232) -13%
  Benefícios trabalhistas (1.610) (1.806) -11%
  Serviços prestados pessoa jurídica (11.582) (10.691) 8%
  Outros Custos (2.998) (2.582) 16%
Receitas (despesas) operacionais (13.537) (14.110) -4%
  Mão de obra (6.441) (7.813) -18%
  Despesas Administrativas e Outras (2.050) (2.447) -16%
  Serviços prestados pessoa jurídica (5.046) (3.850) 31%
Custos e despesas (46.779) (48.419) -3%
Os custos e despesas (excluindo depreciação e amortização) tiveram uma 
queda de 3% no período de 12 meses de 2018, em comparação a 2017. 
EBITDA 31/12/18 31/12/17 Variação
Receita líquida 48.863 49.386 -1%

(-) Custos e despesas (excl. deprec. e amortização) (46.779) (48.419) 3%
EBITDA 2.084 967 116%
Resultado Financeiro 31/12/18 31/12/17 Variação
Receita financeira 10.418 5.417 92%
Despesas financeira (5.347) (2.844) 88%
Resultado Financeiro 5.071 2.573 97%

O resultado financeiro positivo de R$ 5.071 mil no 4º trimestre de 2018, em 
comparação ao resultado positivo de R$ 2.573 mil do mesmo período de 
2017, refere-se principalmente às variações cambiais das aplicações no ex-
terior, considerando a depreciação do Real frente ao Dólar norte-americano. 
Lucro do período: A Cia. encerrou o período de doze meses de 2018 com lu-
cro de R$ 6.971 mil, devido ao impacto positivo do resultado financeiro. Agra-
decimentos: A atuação eficiente e participativa dos nossos 200 colaborado-
res, independentemente dos seus níveis hierárquicos, foi, mais uma vez, de 
substancial importância para que a Cia. conseguisse implementar, de forma 
rápida e objetiva, a adequação de sua estrutura operacional ao momento de 
dificuldades por que passa o País, possibilitando não só a minimização dos 
impactos negativos daí decorrentes, mas, paralelamente, a adequação de sua 
estrutura operacional a tempos pouco favoráveis à evolução dos negócios da 
Cia. Considerações Finais: Relacionamento com Auditores Independentes. 
Em atendimento à determinação da Instrução CVM nº 381/03, informamos 
que, no período findo em 31/12/2018, não contratamos nossos Auditores In-
dependentes para trabalhos diversos daqueles de auditoria externa. Em nos-
so relacionamento com o Auditor Independente, buscamos avaliar o conflito 
de interesses com trabalhos de não auditoria, com base nos seguintes prin-
cípios: o auditor não deve: a) auditar seu próprio trabalho, b) exercer funções 
gerenciais e c) promover nossos interesses. Declaração da Diretoria: Na 
qualidade de Diretores da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., declara-
mos, nos termos do Art. 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7/12/09, que 
revimos, discutimos e concordamos (i) com o conteúdo e opinião expressos 
no parecer da Mazars Auditores Independentes S.S.; e (ii) com as demons-
trações contábeis relativas ao período findo em 31/12/2018. A Administração.

Controladora Consolidado
Ativos 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Circulante 33.320 41.394 41.266 45.991
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 4.467 3.321 4.636 3.346
Ativos financeiros ao valor justo por meio
 do resultado (nota 5) 13.629 11.842 21.020 16.102
Contas a receber de clientes (nota 6) 4.253 11.804 4.253 11.804
Outras contas a receber (nota 7) 4.719 9.490 4.719 9.490
Tributos a recuperar (nota 8) 4.798 3.803 5.184 4.115
Outros ativos 1.454 1.134 1.454 1.134
Não circulante 47.002 36.240 39.151 31.845
Realizável a longo prazo 29.143 19.477 38.454 30.829
Ativos financeiros ao valor justo por meio
 de outros resultados abrangentes (nota 9) 16.267 16.954 25.578 28.306
Contas a receber de clientes (nota 6) 5.821 83 5.821 83
Outras contas a receber (nota 7) 5.652 - 5.652 -
Outros ativos 1.403 2.440 1.403 2.440
Investimentos (nota 10) 17.162 15.747 - -
Intangível 137 245 137 245
Imobilizado 560 771 560 771
Total de ativos 80.322 77.634 80.417 77.836

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Circulante 11.345 11.996 11.416 12.169
Fornecedores e outras obrigações 817 563 848 590
Salários e encargos sociais 3.214 3.563 3.214 3.563
Impostos e contribuições a pagar (nota 11) 4.081 4.120 4.086 4.238
Parcelamentos de INSS (nota 12) 214 196 214 196
Dividendos a pagar 1.910 2.060 1.910 2.060
Outros passivos 1.109 1.494 1.144 1.522

Não circulante 8.356 8.836 8.356 8.836
Parcelamentos de INSS (nota 12) 1.938 2.175 1.938 2.175
IR e contribuição social diferidos (nota 13) 3.026 2.862 3.026 2.862
Provisão para contingências (nota 14) 3.392 3.799 3.392 3.799

Total do passivo 19.701 20.832 19.772 21.005
Patrimônio líquido (nota 16) 60.621 56.802 60.645 56.831
Atribuído aos acionistas da Controladora
Capital social 34.200 34.200 34.200 34.200
Ajuste de avaliação patrimonial 5.764 4.142 5.764 4.142
Reservas de lucros 21.705 19.508 21.705 19.508
Ações em tesouraria (1.048) (1.048) (1.048) (1.048)

Total do patrimônio líq. atribuível aos 
controladores 60.621 56.802 60.621 56.802
Participações de não controladores - - 24 29
Total do passivo e patrimônio líquido 80.322 77.634 80.417 77.836

Balanço patrimonial dos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Receita operacional líquida (nota 17) 48.863 49.386 48.863 49.386
Custo das vendas (nota 18) (33.242) (34.309) (33.242) (34.309)
Lucro bruto 15.621 15.077 15.621 15.077
Despesas administrativas (nota 18) (17.332) (17.001) (17.370) (17.127)
Participação nos lucros de controladas e 
 coligadas (nota 10) 662 426
Outras receitas (despesas) (nota 18) 2.719 1.967 2.763 1.967
Lucro (prejuízo) operacional 1.670 469 1.014 (83)
Receitas financeiras (nota 19) 10.418 5.417 11.161 6.227
Despesas financeiras (nota 19) (5.347) (2.844) (5.375) (2.847)
Receitas financeiras, líquidas 5.071 2.573 5.786 3.380
Lucro antes do IR e da contribuição social 6.741 3.042 6.800 3.297
IR e contribuição social (nota 20) 230 163 172 (88)
Lucro líquido do exercício 6.971 3.205 6.972 3.209
Lucro líquido do exercício atribuível a:

Acionistas da Cia. 6.971 3.205
Participação dos não controladores 1 4

6.972 3.209
Lucro do exercício básico e diluído por ação do 
 capital social - em R$ 2,87 1,32

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Lucro líquido do exercício 6.971 3.205 6.972 3.209
Outros componentes do resultado
 abrangente
Ativos financeiros ao valor justo por meio
 de outros resultados abrangentes 1.042 - 1.042 -
Var. cambial de investidas localizadas
 no exterior (300) 1.012 (300) 1.012
Outros componentes do resultado 
 abrangente do exercício 742 1.012 742 1.012
Total do resultado abrangente do exercício 7.713 4.217 7.714 4.221

 Demonstrações dos resultados dos períodos findos em 31 de dezembro  
de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Demonstrações dos resultados abrangentes dos períodos findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017  

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)
Atribuível aos acionistas da Controladora

Reserva de lucros Participa-
ção dos  

não con-
troladores

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Capital 
social

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Reserva 

legal

Reserva 
de inves-

timento

Outras 
reservas 

de lucros Total
Ações em 
tesouraria

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total
Saldo em 1º/01/2017 34.200 3.130 4.579 1.000 12.931 18.510 (1.048) - 54.792 25 54.817
Resultado abrangente do exercício - - - - - - - - - - -

Lucro líquido do exercício - - - - - - - 3.205 3.205 4 3.209
Outras Movimentações - - - - (1.446) (1.446) - - (1.446) - (1.446)
Ativos financeiros por meio de outros resulta-
dos abrangentes e variação cambial de
investimento no exterior - - - - - - - - - - -
Aumento (redução) do valor dos ativos, bruto - 1.533 - - - - - - 1.533 - 1.533
IR diferido - (521) - - - - - - (521) - (521)

Destinação do lucro
Constituição de Reservas - - 160 - - 160 - (160) - - -
Dividendos propostos - - - - - - - (761) (761) - (761)
Transferência entre reservas - - - (1.000) 3.284 2.284 - (2.284) - - -

Saldo em 31/12/2017 34.200 4.142 4.739 - 14.769 19.508 (1.048) - 56.802 29 56.831
Ajuste de exercício anteriores - 880 - - (880) (880) - - - - -
Saldo em 31/12/2017 ajustado 34.200 5.022 4.739 13.889 18.628 (1.048) - 56.802 29 56.831
Resultado abrangente do exercício

Lucro líquido do exercício - - - - - - - 6.971 6.971 (5) 6.966
Dividendos (nota 16.3) - - - - (2.239) (2.239) - - (2.239) - (2.239)
Ativos financeiros por meio de outros resulta
dos abrangentes e variação cambial de inves-
timento no exterior - - - - - - - - - - -
Aumento (redução) do valor dos ativos, bruto - 1.138 - - - - - - 1.138 - 1.138
IR diferido - (396) - - - - - - (396) - (396)
Destinação do lucro

Reserva legal - - 349 - - 349 - (349) - - -
Dividendos propostos - - - - - - - (1.655) (1.655) - (1.655)
Constituição de Reservas - - - - 4.967 4.967 - (4.967) - - -

Saldo em 31/12/2018 34.200 5.764 5.088 - 16.617 21.705 (1.048) - 60.621 24 60.645

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado) 

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Atividades operacionais
Lucro antes do IR e contribuição social 6.741 3.042 6.800 3.297
Ajustes de:
Depreciação e amortização 414 498 414 498
(Ganhos) perdas c/ valor justo de ativos
 financeiros (1.076) (1.099) (1.820) (1.908)
Result. de controladas por equiv. patrimonial (662) (426) - -
Provisão para contingências (407) 23 (407) 12
Constituição (reversão) de provisão para 
 devedores duvidosos (5.483) (2.302) (5.483) (2.302)

Variações no capital circulante:
Contas a receber de clientes 7.296 3.545 7.296 3.545
Outras contas a receber (881) (615) (881) (615)
Ativos financeiros mensurados ao valor 
 justo por meio do resultado (711) 4.062 (3.098) 4.259
Impostos a recuperar (995) 709 (1.069) 705
Outros ativos 719 (1.328) 719 (1.543)
Fornecedores 254 61 258 62
Salários e encargos sociais (349) (144) (349) (26)
Impostos e contribuições a pagar 355 (33) 184 (33)
Parcelamento de INSS (219) (447) (219) (447)
Outros passivos (536) 91 (535) 300

Caixa gerado nas operações 4.460 5.637 1.810 5.804
Atividades de investimentos
Ativos financeiros mensurados ao valor justo 
 por meio de outros resultados abrangentes (152) (4.381) 3.467 (4.611)
Dividendos Recebidos 825 - - -
Compras de imobilizado (69) (48) (69) (48)
Intangível (25) (23) (25) (23)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de investimento 579 (4.452) 3.373 (4.682)
Atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos - (910) - (910)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (3.893) - (3.893) -
Caixa líq. aplicado nas ativ. de 
 financiamento (3.893) (910) (3.893) (910)
Aumento de caixa 1.146 275 1.290 212
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 3.321 3.046 3.346 3.134
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 4.467 3.321 4.636 3.346

Demonstração do fluxo de caixa períodos findos em  
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado) 

Controladora Consolidado
Receitas 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Vendas brutas de serviços 57.608 56.742 57.608 56.742
Reversão do Crédito p/ Devedores Duvidosos 6.871 - 6.871 -
Outras receitas 7.422 1.169 7.467 1.169

71.901 57.911 71.946 57.911
Insumos adquiridos de terceiros

Custo dos serviços prestados (24.572) (20.664) (24.609) (20.790)
Provisão para Contigências (9.620) - (9.620) -
Outros Insumos (118) - (119) -

Valor adicionado bruto 37.591 37.247 37.598 37.121
Depreciação, amortização e impairment (414) (498) (414) (498)

Valor adicionado líquido produzido 37.177 36.749 37.184 36.623
Valor adicionado recebido em transferência

Participação nos lucros de controladas 662 426 - -
Receitas financeiras 10.418 5.417 11.161 6.227

Valor adicionado total a distribuir 48.257 42.592 48.345 42.850
Distribuição do valor adicionado

Pessoal - remuneração direta e benefícios 25.143 28.900 25.143 28.900
Impostos, taxas e contribuições 8.573 7.482 8.631 7.733
Juros/Aluguéis 7.030 4.737 7.059 4.740
Outros 540 (1.732) 541 (1.728)
Dividendos 1.655 761 1.655 761
Lucro Retido/Prejuízo do período 5.316 2.444 5.316 2.444

Valor adicionado distribuído 48.257 42.592 48.345 42.850

Demonstrações do Valor Adicionado  
em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017   

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018  
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. (“Cia.”),
é uma S.A. de capital aberto domiciliada no Município do Rio de Janeiro, no
Estado do Rio de Janeiro, Brasil, na Rua Voluntários da Pátria nº 45, constitu-
ída em Assembleia Geral realizada em 05/10/56. A Cia. possui capital aberto
desde 1980 e tem seus títulos negociados na bolsa de valores de São Pau-
lo - BM&F BOVESPA (SOND3). A Cia. e suas controladas têm por objetivo
social a prestação de serviços de consultoria técnica e econômica, a elabo-
ração de projetos de engenharia em geral, assessoria, fiscalização e super-
visão da execução de projetos, gerenciamento de obras e demais serviços 
relacionados a essas atividades. 2. Base de preparação e principais po-
líticas contábeis: As demonstrações financeiras consolidadas e individuais
da Cia. (“demonstrações financeiras”) foram elaboradas considerando todas
as informações relevantes da Cia., que correspondem àquelas utilizadas pela
Administração na sua gestão, e preparadas de acordo com os padrões in-
ternacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Stan-
dards - “IFRS”), implementados no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”), aprovados pela CVM (“CVM”) e pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras foram preparadas
considerando o custo histórico como base de valor, exceto pela avaliação a
valor justo de certos instrumentos financeiros, quando requerida pela norma.
A autorização para emissão destas demonstrações financeiras consolidadas
e individuais ocorreu em 26/03/19. As políticas contábeis estão descritas na
Nota 23. 3. Gerenciamento de riscos: A Cia. e suas controladas participam
de operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais estão registrados
em contas patrimoniais, que se destinam a atender suas necessidades ope-
racionais, bem como reduzir a exposição a riscos financeiros. A contratação e
o controle de operações financeiras são efetuados através de critérios geren-
ciais periodicamente revisados, que consideram requisitos de solidez financei-
ra, confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas. 
As taxas utilizadas são compatíveis com as do mercado. Adicionalmente, a 
Administração procede a uma avaliação tempestiva da posição consolidada 
da Cia., acompanhando os resultados financeiros obtidos, avaliando as proje-
ções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios de-
finido e o monitoramento dos riscos aos quais está exposta. A Cia. apresenta 
exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: 
(i) Risco de crédito; (ii) Risco de liquidez; (iii) Risco de mercado; (iv) Risco de
moeda; e (v) Risco de taxa de juros. 3.1 Estrutura do gerenciamento de 
risco: As políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas para 
identificar os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites e controles de 
riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderências aos limites. As polí-
ticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente 
para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Cia. 

3.2 Fatores de risco: 3.2a) Risco de mercado: O risco de mercado é o risco 
de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro 
flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado são 
afetados por dois tipos de risco: risco de taxa de juros e risco de variação 
cambial. Os instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem 
aplicações financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar e instru-
mentos ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Risco de 
exposição às variações cambiais: A Cia. mantém operações com moeda es-
trangeiras referentes a aplicações financeiras, conforme divulgado em notas 
explicativas, que estão sujeitas a exposição de riscos de mercado decorrentes 
de mudanças nas cotações das respectivas moedas estrangeiras. Qualquer 
flutuação da taxa de câmbio (dólar) pode aumentar ou reduzir os referidos 
saldos. A Cia. não realizou contratos derivativos para proteger a exposição 
cambial. 3.2b) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo finan-
ceiro da Cia. caso um cliente, ou contraparte em um instrumento financeiro, 
falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmen-
te dos recebíveis da Cia. de clientes. A Cia. está exposta ao risco de crédito 
em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a rece-
ber) e de aplicação de recursos, incluindo depósitos em bancos e aplicações 
financeiras. Em 31/12/18, o valor máximo exposto pela Cia. ao risco de crédito 
corresponde ao valor contábil das contas a receber de clientes, demonstra-
do na nota explicativa 6. Quanto ao risco de aplicação de recursos, o valor 
exposto pela Cia. corresponde substancialmente às aplicações financeiras, 
conforme apresentado em notas explicativas. O risco de crédito nas ativida-
des operacionais da Cia. é administrado por normas específicas de aceitação 
de clientes, análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por 
cliente, os quais são revisados periodicamente. O monitoramento de duplica-
tas vencidas é realizado prontamente para garantir seu recebimento. 3.2c) 
Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Cia. encontrar dificuldades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos à vista, ou com outro ativo financeiro. A abor-
dagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inacei-
táveis ou com risco de prejudicar a reputação da Cia.. A Cia. acompanha o 
risco de escassez de recursos, administrando seu capital através de um pla-
nejamento rigoroso, monitorando seus recursos financeiros disponíveis, para 
o tempestivo cumprimento de suas obrigações. 3.3 Análise de sensibilida-
de: A seguir apresentamos quadro demonstrativo de análise de sensibilida-
de dos instrumentos financeiros com riscos de moeda estrangeira e variação
do preço de ações nos instrumentos de renda variável mantidos pela Cia..

Controladora Consolidado
Variações no saldo Variações no saldo

Fator de risco

Valores  
expostos 

em 31/12/18 50% 25%

Valores  
expostos 

em 31/12/18 50% 25%
Fator de risco câmbio
Caixa e equivalentes de caixa US dollar - - - 169 85 42
Ativos por meio de outros resultados abrangentes US dollar 16.267 8.134 4.067 25.578 12.789 6.395
Investimentos US dollar 13.653 6.827 3.413 - - -

29.920 14.960 7.480 25.747 12.874 6.437
Fator de risco variação do preço de ações
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado Variação do preço de ações 13.629 6.815 3.407 - - -
Ativos por meio de outros resultados abrangentes Variação do preço de ações 16.267 8.134 4.067 25.578 12.789 6.395
Impacto total 29.896 14.948 7.474 25.578 12.789 6.395

3.4 Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a re-
ceber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos 
a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus 
valores justos. Os demais instrumentos financeiros, sendo os ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado, representado por títulos para negociação 
(Nota 5) e os ativos financeiros avaliados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (Nota 9) são categorizados no Nível 1, em que os pre-
ços são cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos. O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados 
ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data do balanço.
4. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Caixa e equivalentes de caixa

Recursos em caixa e depósitos bancários
No país 4.467 3.321 4.467 3.321
No exterior - - 169 25

Caixa e equivalentes de caixa 4.467 3.321 4.636 3.346
5. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado:

Controladora Consolidado
Títulos mantidos para negociação 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Quotas em fundos de investimento 13.629 11.842 13.629 11.842
Outras aplicações financeiras - - 7.391 4.260

13.629 11.842 21.020 16.102
6. Contas a receber de clientes: Controladora Consolidado
Contas a receber de clientes 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

No país 16.632 23.928 16.632 23.928
Menos: provisão para impairment de 
contas a receber de clientes (6.558) (12.041) (6.558) (12.041)

Contas a receber de clientes, líquidas 10.074 11.887 10.074 11.887
Circulante 4.253 11.804 4.253 11.804
Não circulante 5.821 83 5.821 83

10.074 11.887 10.074 11.887

Os vencimentos dessas contas a receber são como seguem:
Controladora Consolidado

31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
A vencer 3.316 2.081 3.316 2.081
Vencidos até 90 dias 965 1.410 965 1.410
Vencidos entre 91 e 180 dias - 347 - 347
Vencidos acima de 180 dias 12.351 20.090 12.351 20.090

16.632 23.928 16.632 23.928
Provisão para impairment de contas a 
receber (6.558) (12.041) (6.558) (12.041)

10.074 11.887 10.074 11.887
Em 31/12/18, no consolidado, parte do contas a receber de clientes no valor de 
R$5.793 (2017 - R$8.049) encontra-se vencido há mais de 180 dias, mas não 
“impaired”. Essas contas referem-se a uma série de clientes independentes para 
os quais a Administração considera que há perspectiva de recebimento, princi-
palmente considerando que são entidades de natureza pública, integrantes da 
Administração Pública. Para estas entidades, o montante da perda por “impair-
ment” é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juros, 
considerando a expectativa de recebimento da Administração. Em 31/12/18, 
contas a receber de clientes no total de R$6.558 (em 31/12/17 - R$12.041) es-
tavam “impaired” e provisionadas, considerando a metodologia de perdas espe-
radas. Os valores em atraso estão sendo cobrados pela Administração da Cia., 
segundo a qual uma parcela deve ser recuperada durante os próximos anos.

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Saldo inicial em 1º de janeiro (12.041) (12.919) (12.041) (12.919)
Reversão de provisão para impairment de 
 contas a receber (i) 5.100 878 5.100 878
Contas a receber de clientes baixadas 
durante o exercício como incobráveis 383 - 383 -
Saldo final em 31 de dezembro (6.558) (12.041) (6.558) (12.041)

(i) As reversões ocorridas no exercício de 2018 estão atreladas à redução das
perdas esperadas pelo recebimento, antes do tempo originalmente estimado,
de faturas em aberto de longa data junto a entidades da Administração Públi-
ca. 7. Outras contas a receber: O quadro abaixo demonstra os valores que a
Cia. tem a receber oriundos dos serviços a faturar:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Serviços a faturar
No país 13.595 14.102 13.595 14.102
Menos: provisão para impairment de contas (3.224) (4.612) (3.224) (4.612)

Outras contas a receber, líquidas 10.371 9.490 10.371 9.490
Circulante 4.719 9.490 4.719 9.490
Não circulante 5.652 - 5.652 -

10.371 9.490 10.371 9.490
A movimentação da provisão para perdas esperadas com “outras contas a 
receber” está abaixo descrita:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Saldo inicial em 1º de janeiro (4.612) (2.695) (4.612) (2.695)
Reversão para impairment de contas a receber 1.388 (1.917) 1.388 (1.917)
Contas a receber de clientes baixadas durante
o exercício como incobráveis                                   - - - -

Saldo final em 31 de dezembro (3.224) (4.612) (3.224) (4.612)
Na tabela a seguir, a composição dos serviços a faturar em relação a data 
de medição dos serviços concluídos, que equivale a data de cumprimento da 
obrigação de performance:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Serviço não faturado:
Em até 90 dias após a medição 4.719 5.096 4.719 5.096
Entre 91 e 180 dias após a medição - 189 - 189
Acima de 180 dias após a medição 8.876 8.817 8.876 14.102

13.595 14.102 13.595 14.102
Provisão para impairment (3.224) (4.612) (3.224) (4.612)

10.371 9.490 10.371 9.490
Em 31/12/18, o Contas a Receber de clientes por serviços já prestados, a 
faturar, no total de R$3.224 (em 31/12/17 - R$4.612) estavam “impaired” e pro-
visionadas. Essas contas referem-se a uma série de clientes independentes 
para os quais a Administração considera que há perspectiva de recebimento, 
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principalmente considerando que são entidades de natureza pública, integran-
tes da Administração Pública. Para estas entidades, o montante da perda por 
“impairment” é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e 
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de
juros, considerando a expectativa de recebimento da Administração.
8. Tributos a recuperar: Controladora Consolidado

31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
IRPJ e CSLL 2.033 1.083 2.033 1.083
PIS e COFINS 941 660 941 660
IRRF 1.117 1.544 1.117 1.544
Outros 707 516 1.093 828

4.798 3.803 5.184 4.115
9. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes: Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes incluem:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Títulos negociados no mercado
País - - - 111
Estados Unidos 16.267 16.954 25.578 28.195
Total - Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de outros resultados
 abrangentes 16.267 16.954 25.578 28.306

10. Investimentos: 10.1 Composição do saldo:
Controladora

31/12/18 31/12/17
Investimento em controladas

Sondotécnica Tecnologia S.A. 3.509 4.119
Sondotécnica International Co. 13.653 11.628

17.162 15.747
10.2 Movimentação dos investimentos:

Sondotécnica 
Tecnologia

Sondotécnica 
International Total

Saldo em 1º/01/17 3.612 10.935 14.547
Particip. nos lucros de controladas e coligadas           507 (81) 426
Variações cambiais - 190 190
Participação nos outros resultados 
abrangentes de controladas - 584 584
Saldo em 31/12/17 4.119 11.628 15.747

Sondotécnica 
Tecnologia

Sondotécnica 
International Total

Saldo em 1º/01/18 4.119 11.628 15.747
Particip. nos lucros de controladas e coligadas           215 447 662
Variações cambiais - 1.977 1.977
Dividendos recebidos e/ou a receber (825) - (825)
Participação nos outros resultados
  abrangentes de controladas - (399) (399)
Saldo em 31/12/18 3.509 13.653 17.162
10.3 Resumo das informações financeiras: Sondotécnica 

Tecnologia
Sondotécnica 
International

Em 31/12/18
Percentual de participação da Cia. na controlada 99,31% 100,00%
Total de ativos 3.538 13.718
Total de passivos 5 65
Patrimônio líquido 3.317 13.205
Lucro líquido (prejuízo) 216 448

Em 31/12/17
Percentual de participação da Cia. na controlada 99,31% 100,00%
Total de ativos 4.266 11.683
Total de passivos 118 55
Patrimônio líquido 4.148 11.627
Lucro líquido (prejuízo) 511 (83)

11. Impostos e contribuições a pagar:
Controladora Consolidado

31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
PIS / COFINS 2.443 2.357 2.443 2.357
ISS 1.140 1.231 1.140 1.231
IRPJ/CSLL 2 0 7 118
Outros 496 532 496 532

4.081 4.120 4.086 4.238
12. Parcelamento do INSS: Em 11/17 a Cia. efetuou a desistência do par-
celamento PAEX- Excepcional cuja adesão correu em 09/16, para adoção do
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, sendo os principais
termos os seguintes: • Pagamento em 145 parcelas; • Vencimento em 2030; •
Atualização pelo Selic.

Controladora e Consolidado
31/12/18 31/12/17

Saldo Incial 2.371 2.580
Juros (9) -
Valor Pago (210) (209)
Saldo Final 2.152 2.371
13. IR e contribuição social diferidos:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Passivo diferido
Parcelas não recebidas em contratos de

longo prazo e Variação Cambial (i) (497) (787) (497) (787)
Ganhos de valor justo de ativos 
financeiros por meio de outros 

resultados abrangentes e variação 
cambial de investimento
no exterior (2.529) (2.075) (2.529) (2.075)

(3.026) (2.862) (3.026) (2.862)
i) Os valores registrados no passivo foram calculados sobre exclusões tem-
porárias relativas ao diferimento de resultados e parcelas não recebidas de
contratos a longo prazo, conforme DL 1.598/77 e IN-SRF 21/79.
14. Provisões para contingências: A administração da Cia., com base em
informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais
pendentes, entende que o saldo de R$ 3.392, na controladora (em 31/12/17
- R$ 3.799), e de R$ 3.392, no consolidado (em 31/12/17 - R$ 3.799), é sufi-
ciente para cobrir as perdas prováveis com as ações judiciais e administrati-
vas em andamento. Adicionalmente, a Cia. tem conhecimento de processos
cíveis, trabalhista e tributário ainda em andamento, advindos do curso normal
de suas operações, classificados como de risco possível por seus advogados,
para os quais não foram constituídas provisões. O valor de perdas possíveis,
na controladora e consolidado, é de R$ 3.350. A Cia. aderiu ao programa
Concilia Rio instituído pelo município do Rio de Janeiro, obtendo redução
no valor das condenações impostas nos autos dos processos nºs 0085288-
74.2001.8.19.0001 e 0096400-69.2003.8.19.0001, que tiveram seus trâmites
perante a 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro, e, consequentemente, extinguiu definitivamente aqueles débi-
tos mediante o pagamento da quantia total de R$ 9.620, em 31/07/18, apurado
no  processo administrativo nº 11/512.945/18, em trâmite perante a Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro, que indicava como devida, antes da referida
redução, a quantia de R$ 19.658. 15. Transações com partes relacionadas:
Remuneração dos administradores: Anualmente, em AGO, é fixado o mon-
tante global mensal da remuneração dos Administradores, que é definido em
reunião do Conselho de Administração.

Consolidado
31/12/18 31/12/17

Proventos 1.995 1.337
Contribuição ao INSS 291 267
TOTAL 2.286 1.604
a) Benefícios pós-emprego Não possui Não possui
b) Outros benefícios de longo prazo Não possui Não possui
c) Benefícios de rescisão de contrato Não possui Não possui
d) Remuneração baseada em ações Não possui Não possui
16. Patrimônio líquido: 16.1 Capital social: O capital social subscrito e in-
tegralizado está representado por 856.000 ações ordinárias, 784.600 ações
preferenciais classe “A” e 817.300 preferenciais classe “B”, todas sem valor
nominal. As ações do capital social foram convertidas em 04/07 pelo fator de
conversão de 1/5.000. As ações preferenciais não asseguram direito de voto
e são inconversíveis em ações ordinárias. 16.2 Ajuste de avaliação patrimo-
nial: Refere-se à variação cambial do investimento mantido na subsidiária no
exterior, Sondotécnica International Co., assim como ao valor justo dos ativos
avaliados por meio de outros resultados abrangentes mantidos pela Cia., con-
forme Nota 9. 16.3 Reservas de lucros: Por decisão da AGO de 30/04/18,
a Cia. optou por deliberar, além dos dividendos mínimos obrigatórios de R$
761 já colocados à disposição da Assembleia em 2017, R$ 2.239, totalizando
o montante de R$ 3.000 conforme AGO. 16.4 Ações em tesouraria: Não
houve movimentação de ações em tesouraria, no período. A Cia. mantém em
tesouraria 26.700 ações ao custo médio de R$ 39,24 por ação no montante
total de R$ 1.048 (R$ 1.048 em 31/12/17). 17. Receita operacional líquida: A
reconciliação da receita operacional líquida está assim demonstrada:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Vendas brutas de produtos e serviços
Prestação de serviços 57.608 56.742 57.608 56.742

Impostos sobre vendas (7.724) (7.258) (7.724) (7.258)
Devoluções e Abatimentos (1.021) (98) (1.021) (98)
Receita líquida 48.863 49.386 48.863 49.386
18. Custos e despesas por natureza:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Despesa de benefícios a empregados 25.103 28.848 25.103 28.848
Serviços de terceiros 16.627 14.549 16.631 14.614
Depreciação e amortização 414 498 414 498
Outras despesas/receitas 5.049 5.022 5.701 5.509

47.193 48.917 47.849 49.469
Custo das vendas 33.242 34.309 33.242 34.309
Despesas administrativas 17.332 17.001 17.370 17.127
Outras despesas/receitas (3.381) (2.393) (2.763) (1.967)

47.193 48.917 47.849 49.469
19. Resultado financeiro:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Receita financeira
Rendimentos de aplicações financeiras 552 946 1.295 1.310
Rendimento de juros 1.370 2.152 1.370 2.598
Variações monetárias e cambiais ativas 8.496 2.319 8.496 2.319

Total da receita financeira 10.418 5.417 11.161 6.227
Despesa financeira

Variações monetárias e cambiais
 passivas (5.091) (2.146) (5.091) (2.146)
Despesas com juros (81) (564) (81) (564)
Despesas bancárias (175) (134) (203) (137)

Total da despesa financeira (5.347) (2.844) (5.375) (2.847)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 5.071 2.573 5.786 3.380
20. Despesa de IR e contribuição social: O imposto sobre o lucro da Cia. e
do Grupo, antes do imposto, difere do valor teórico que seria obtido com o uso
da alíquota de imposto média ponderada, aplicável aos lucros das entidades
consolidadas, como segue:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Lucro antes do IR e contribuição social 6.741 3.042 6.800 3.297
Imposto calculado com base em alíquota legal 2.292 1.034 2.312 1.121
Resultados de controladas por equiv. patrimonial (225) (145) - -
Despesas não dedutíveis para fins de impostos 114 203 114 203
Compensação de prej. fiscal para o qual nenhum 
 créd. fiscal diferido havia sido reconhec. - - - -

(924) - (924) -
Efeito de diferenças temp. para os quais nenhum 
imposto diferido foi anteriormente reconhec. (1.487) (1.255) (1.674) (1.236)

Encargo fiscal (230) (163) (172) 88
Despesa com IR e CS corrente 2 - 60 251
Despesa (receita) com IR e CS diferido (232) (163) (232) (163)

(230) (163) (172) 88
21. Lucro por ação básico e diluído: Os resultados por ação (básico e di-
luído) foram calculados com base nos resultados dos períodos findos em
31/12/18 e 2017 atribuível aos acionistas controladores e não controladores
da Cia., conforme detalhado abaixo.

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Resultado Líquido 6.971 3.205 6.971 3.205
Quantidade média ponderada de ações
Líquida de ações em tesouraria 2.431 2.431 2.431 2.431
Lucro/Prejuízo por ações 2,86754 1,31839 2,86754 1,31839
22. Seguros (não auditado): A política adotada pela Cia. é a de manter Cob.
de seguros para os bens do imobilizado em montante que considera satisfató-
rio face aos riscos envolvidos. Montantes contratados e vigentes em 31/12/18 
e 31 de dezembro de 2017:
Ativo Segurado Modalidades Moeda Valor Segurado
Imobilizado
Imobilizado
Imobilizado

Incêndio
Veículos

Equipamentos

R$
R$
R$

3.745
708
110

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do 
escopo de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos Audi-
tores Independentes da Cia. 23. Demais políticas contábeis: As demonstra-
ções financeiras incluem a utilização de estimativas que levaram em conside-
ração avaliações e julgamentos da Administração, experiências de eventos 
passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, e outros fato-
res objetivos e subjetivos. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas 
são: • análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa; e • mensuração do valor justo de instrumentos finan-
ceiros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá re-
sultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido às imprecisões inerentes ao processo de estimativa. Essas estimativas 
são revisadas periodicamente. As principais práticas contábeis adotadas pela 
Cia. na elaboração das demonstrações financeiras estão descritas abaixo. As 
políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apre-
sentados, salvo indicação contrária. As principais práticas contábeis adotadas 
pela Cia. na elaboração das demonstrações financeiras são: 23.1 Ativos fi-
nanceiros: 23.1a) Classificação: A partir de 1º/01/18, o Grupo classifica seus 
ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: Mensurados 
ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do 
resultado). Mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do mo-
delo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos 
contratuais dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes incluem: Títulos patrimoniais que não são 
mantidos para negociação no reconhecimento inicial e que a Cia. decidiu, de 
forma irrevogável, reconhecer nessa categoria. Esses investimentos são es-
tratégicos e a Cia. considera essa classificação como sendo mais relevante. 
Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais consistem basica-
mente em principal e em juros e o objetivo do modelo de negócios da Cia. é 
atingido por meio da arrecadação de fluxos de caixa contratuais e da venda de 
ativos financeiros. A Cia. classifica os seguintes ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se 
qualificam para mensuração ao custo amortizado. • Investimentos patrimoniais 
mantidos para negociação; e investimentos patrimoniais para os quais a Cia. 
não optou por reconhecer ganhos e perdas por meio de outros resultados 
abrangentes. Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e 
perdas serão registrados no resultado ou em outros resultados abrangentes. 
Para investimentos em instrumentos de dívida, isso dependerá do modelo do 
negócio no qual o investimento é mantido. Para investimentos em instrumen-
tos patrimoniais que não são mantidos para negociação, isso dependerá de a 
Cia. ter feito ou não a opção irrevogável, no reconhecimento inicial, por conta-
bilizar o investimento patrimonial ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. A Cia. reclassifica os investimentos em títulos de dívida somente 
quando o modelo de negócios para gestão de tais ativos é alterado. 23.1b) 
Reconhecimento e desreconhecimento: Compras e vendas regulares de 
ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a 
Cia. se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são 
desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham venci-
do ou tenham sido transferidos e a Cia. tenha transferido substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade. 23.1c) Mensuração: No reconhe-
cimento inicial, a Cia. mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no 
caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resulta-
do, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo finan-
ceiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado são registrados como despesas no resultado. Os ativos financeiros 
com derivativos embutidos são considerados, em sua totalidade, ao determi-
nar se os seus fluxos de caixa consistem apenas em pagamento do principal 
e de juros. Instrumentos de dívida: A mensuração subsequente de títulos de 
dívida depende do modelo de negócio da Cia. para gestão do ativo, além das 
características do fluxo de caixa do ativo. A Cia. classifica seus títulos de dívi-
da de acordo com as três categorias de mensuração a seguir: Custo amortiza-
do - os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais 
quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do principal e de 
juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas com juros provenien-
tes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o 
método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa 
do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados em outros 
ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por 
impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do 
resultado. Valor justo por meio de outros resultados abrangentes - os ativos 
que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais e para venda dos 
ativos financeiros quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamen-
tos do principal e de juros, são mensurados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. Mudanças no valor contábil são registradas em ou-
tros resultados abrangentes, exceto pelo reconhecimento dos ganhos ou per-
das por impairment, receita com juros e ganhos e perdas cambiais, os quais 
são reconhecidos na demonstração do resultado. Quando o ativo financeiro é 
baixado, os ganhos ou perdas cumulativos que haviam sido reconhecidos em 
outros resultados abrangentes são reclassificados do patrimônio líquido para 
o resultado e reconhecidos em outros ganhos/(perdas). As receitas com juros
provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras
usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos e as perdas cambiais
são apresentados em outros ganhos/(perdas) e as despesas de impairment
são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.
Valor justo por meio do resultado - os ativos que não atendem os critérios de
classificação de custo amortizado ou de valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Even-
tuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja sub-
sequentemente mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhe-
cidos no resultado e apresentados líquidos em outros ganhos/(perdas), no
período em que ocorrerem. Instrumentos patrimoniais: A Cia. subsequente-
mente mensura, ao valor justo, todos os investimentos patrimoniais. Quando a 
administração da Cia. escolher apresentar, ao valor justo, os ganhos e perdas
com investimentos patrimoniais em outros resultados abrangentes, não have-
rá reclassificação subsequente dos ganhos e perdas ao valor justo para o re-
sultado após a baixa do investimento. Os dividendos desses investimentos
continuam a ser reconhecidos, no resultado, como outras receitas quando o
direito da Cia. receber pagamentos é estabelecido. As variações no valor justo 
dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidas
em outros ganhos/(perdas) na demonstração do resultado quando aplicável.
As perdas por impairment (e a reversão dessas perdas) em investimentos
patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes não têm uma divulgação separada das outras mudanças no valor justo.
23.1d) Impairment: A partir de 1º/01/18, a Cia. passou a avaliar, em base
prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida
registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou 
não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de
clientes, a Cia. aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo IFRS
9/CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a
partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 23.2 Caixa e equivalente de
caixa: Inclui caixa e depósitos bancários à vista, realizáveis em até 90 dias da
data de aplicação, ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em
um montante conhecido de caixa, e que estão sujeitos a um insignificante risco
de mudança de valor; estão registrados pelos valores de custo acrescidos dos
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu
valor de mercado ou de realização. 23.3 Outras contas a receber - Serviços
a faturar: Representam os direitos a receber de etapas de serviços concluídos
e não faturados. Apresentados pelo valor de realização nas datas dos balan-
ços, registrados com base nos valores nominais e não são ajustados a valor
presente por apresentarem vencimento de curto prazo e por não resultarem
em efeito relevante nas demonstrações financeiras. A Provisão para Créditos
de liquidação Duvidosa (PCLD) é constituída, se necessária, com base em
estimativas de Perda. 23.4 Investimentos: Os investimentos relevantes em
controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial, conforme
percentuais abaixo:

Participação - %
Empresas 31/12/18 31/12/17
Sondotécnica Internacional Co. 100 100
Sondotécnica Tecnologia Ltda. 99.31 99.31
23.5 Imobilizado: Registra os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da Cia., ou exercidos com essa fina-
lidade. A depreciação é calculada pelo método linear e a Cia. entende que as 
taxas atualmente utilizadas refletem adequadamente a vida útil-econômica 
desses ativos. A Cia. utiliza o método de depreciação linear definida com base 
na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, tendo como base a expecta-
tiva de geração de benefícios econômicos futuros. A avaliação da vida útil 
estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada, se necessário, poden-
do variar com base na atualização tecnológica. 23.6 Intangível: As licenças 
de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. 
Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável em 5 anos. Os 
custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despe-
sa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente 
atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e 
exclusivos, controlados pela Cia. 23.7 Redução ao valor recuperável de ati-
vos: O ativo imobilizado, intangível, outros ativos não circulantes e os ativos 
circulantes relevantes são revisados anualmente com o objetivo de verificar a 
existência de indício de perdas não recuperáveis. A administração efetuou 

análise de seus ativos conforme CPC 01, aprovado pela Deliberação CVM 
527/07, e constatou que não há indicadores de desvalorização dos mesmos, 
bem como que estes são realizáveis em prazos satisfatórios. 23.8 Fornecedo-
res: Os fornecedores são reconhecidos pelo valor nominal e, subsequente-
mente, acrescido, quando aplicável, das variações monetárias e correspon-
dentes encargos incorridos até as datas dos balanços. 23.9 IR e Contribuição 
Social - correntes e diferidos: O IR e a Contribuição Social correntes são 
apurados dentro dos critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente: Im-
postos correntes: Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado. Os encargos de IR e Contribuição Social correntes são cal-
culados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente pro-
mulgadas, na data do balanço. A Administração avalia, periodicamente, as 
posições assumidas pela Cia. nas declarações de renda com relação às situ-
ações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. 
Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados 
de pagamento às autoridades fiscais. O IR e a Contribuição Social do exercí-
cio corrente são calculados com base no lucro real nas alíquotas de 15% 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 
para IR e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido. Impostos diferidos: O IR e a Contribuição Social diferidos ativos são 
registrados com base em saldo de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da 
Contribuição Social e diferenças temporárias entre os livros fiscais e os contá-
beis, quando aplicáveis, considerando as alíquotas de 25% para o IR e de 9% 
para a Contribuição Social. 23.10 Provisões: Reconhecidas para obrigações 
presentes (legais ou construtivas) resultantes de eventos passados, em que 
seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja pro-
vável. As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando a Cia. tem 
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos pas-
sados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liqui-
dar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. São atualizadas 
até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, ob-
servadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Cia. O 
fundamento e a natureza das provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fis-
cais estão descritos na Nota Explicativa nº 14. 23.11 Reconhecimento de 
receita: As receitas de serviços são reconhecidas no resultado no momento 
em que satisfaz a obrigação de desempenho estabelecida nos contratos com 
seus clientes, com base na medição das etapas de execução de seus servi-
ços. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua 
realização. 23.12 Receitas e despesas financeiras: Substancialmente repre-
sentadas por juros e variações monetárias decorrentes de aplicações financei-
ras, depósitos judiciais, empréstimos e financiamentos e efeitos dos ajustes a 
valor presente. 23.13 Dividendos propostos: Quando aplicável, a proposta 
de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuada pela 
Administração da Cia. que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo 
mínimo obrigatório, é registrada como passivo na rubrica “Dividendos e juros 
sobre o capital próprio a pagar”, por ser considerada como uma obrigação le-
gal prevista no estatuto social da Cia., entretanto, nos casos aplicáveis, a par-
cela dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao dividendo mínimo 
obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que se 
referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para 
emissão das referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica “Di-
videndos e juros sobre o capital próprio”, no patrimônio líquido, sendo seus 
efeitos divulgados na Nota Explicativa nº 16.3. 23.14 Demonstração do fluxo 
de caixa - DFC: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM nº 
547, de 13/08/08, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (IAS 07) 
“Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo CPC. 23.15 Demonstração 
do valor adicionado - DVA. A DVA foi preparada a partir das informações 
contábeis que servem de base à preparação das demonstrações financeiras e 
seguindo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - De-
monstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte, apresenta a riqueza 
criada pela Cia., representada pelas receitas (receita bruta das vendas, in-
cluindo os tributos incidentes sobre esta, as outras receitas e efeitos da Provi-
são para Créditos de Liquidação Duvidosa), pelos insumos adquiridos de ter-
ceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de 
terceiros, incluindo os tributos incidentes no momento da aquisição, os efeitos 
das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e 
pelo valor adicionado recebido de terceiros (resultado da equivalência patri-
monial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA, apre-
senta a distribuição dessa riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribui-
ções, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais pró-
prios. 23.16 Mudanças em políticas contábeis: Abaixo estão apresentadas 
as novas normas e alterações de normas que entraram em vigor em 1°/01/18: 
IFRS 15 Revenues from contracts with customers: Na nova norma, a recei-
ta passa ser reconhecida levando-se em consideração os cinco critérios a 
seguir que precisam ser atendidos de forma cumulativa: (i) identificar o contra-
to; (ii) identificar as obrigações de “performance”; (iii) determinar o preço da 
transação; (iv) alocar o preço da transação para cada obrigação de “perfor-
mance”; e (v) reconhecer a receita somente quando cada obrigação de “per-
formance” for satisfeita. A Cia. presta serviços em contratos de longo prazo, o 
que poderia trazer impactos no que tange ao momento em que as obrigações 
de desempenho são satisfeitas. Considerando, porém, que a Cia. (i) possui 
direito executável (“enforcement”) ao pagamento pelo desempenho concluído; 
e (ii) realiza, conforme estipulado em contrato, medições mensais de seus 
serviços que são acompanhadas do “de acordo” dos clientes quanto ao cum-
primento de sua obrigação de performance, a Administração concluiu que a 
nova norma não trouxe impactos relevantes para as demonstrações financei-
ras da Cia. IFRS 9 Financial Instruments: Esta nova norma contém três ca-
tegorias principais para classificação e mensuração de ativos financeiros: (i) 
Custo Amortizado; (ii) Valor Justo registrado por meio de Outros Resultados 
Abrangentes; e (iii) Valor Justo registrado por meio do Resultado do Exercício 
(categoria residual). Uma das principais alterações está relacionada aos ativos 
financeiros classificados na categoria de “Valor Justo registrado por meio de 
Outros Resultados Abrangentes”, sendo também aplicável em determinados 
passivos financeiros que atendem determinados critérios de classificação. A 
Cia. possuía, em 31/12/17, instrumentos classificados na categoria “ativos fi-
nanceiros disponíveis para venda”, cujas mudanças do valor justo eram subs-
tancialmente reconhecidas nos seus resultados abrangentes até o exercício 
findo em 31/12/17. A partir da análise realizada sobre os impactos do IFRS 9, 
a Cia., além de ter efetuado a reclassificação das nomenclaturas, reclassificou 
R$ 958 de ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes para instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado. 
Esta reclassificação de categoria gerou um aumento de R$ 880 no saldo de 
prejuízos acumulados e uma redução no saldo de ajuste de avaliação patrimo-
nial de igual valor em 1º/01/18. 23.17 Julgamentos, estimativas e premissas 
contábeis significativas: As estimativas e os julgamentos contábeis são con-
tinuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fato-
res, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. Com base em premissas, a Cia. faz estimativas com relação 
ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevan-
te nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, 
estão complementadas abaixo. Provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa: A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base 
no julgamento da Cia. sobre sua capacidade de cobrar todos os valores devi-
dos considerando os prazos originais das contas a receber. Provisão para 
contingências: A administração da Cia., com base na avaliação de seus con-
sultores jurídicos, estabelece o valor da provisão para contingências, a qual 
reflete os montantes das prováveis saídas de recursos para liquidação das 
obrigações de natureza trabalhista e cíveis. 23.18 Demonstrações consoli-
dadas: As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das de-
monstrações financeiras consolidadas. Controladas são todas as entidades 
(incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Cia. detém o controle. As 
controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é 
transferido para a Cia. A consolidação é interrompida a partir da data em que 
a Cia. deixa de ter o controle. Transações, saldos e ganhos não realizados em 
transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não reali-
zados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de 
uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das contro-
ladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com 
as políticas adotadas pelo Grupo. As demonstrações contábeis da controlada 
com operação no exterior são convertidas para Reais (R$) de acordo com as 
diretrizes do Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) – Efeitos das Mudanças 
nas Taxas de Câmbio e Conversão das Demonstrações Contábeis. Não há 
diferença entre o patrimônio líquido e resultado consolidado, constantes nas 
informações consolidadas, preparadas de acordo com as IFRS e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e resultado da controlado-
ra, constantes nas informações individuais preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. Deste modo, a Cia. optou por apresentar 
estas informações individuais e consolidadas em um único conjunto. As infor-
mações das investidas estão relacionadas na tabela a seguir, cujos exercícios 
sociais são coincidentes em relação ao da controladora:

Participação - %
Empresas 31/12/18 31/12/17
Sondotécnica Internacional Co. 100 100
Sondotécnica Tecnologia Ltda. 99.31 99.31
23.19 Empreendimentos controlados em conjunto: Acordos em conjunto 
são todas as entidades sobre as quais a Cia. tem controle compartilhado com 
uma ou mais partes. Os investimentos em acordos em conjunto são classifi-
cados como operações em conjunto (joint operations) ou empreendimentos 
controlados em conjunto (joint ventures) dependendo dos direitos e das obri-
gações contratuais de cada investidor. As operações em conjunto são con-
tabilizadas nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as 
obrigações contratuais da Cia. Dessa forma, os ativos, passivos, receitas e 
despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjunto são 
contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras.
Negócio em Conjunto Percentual
Consórcio SGP 50,75%
Consórcio PSG 33%
Consórcio Sondotécnica-Quanta-Engevix 45%
Consórcio Sondotécnica-Cobrape-CH2M 42%
Consórcio BR 101 20%
Consórcio Grupo Consultor 5 25%
Consórcio PCE – Sondotécnica (PCE) 50%
Consórcio PCESondotécnica (VLT) 50%
Consórcio Integração MT-Planservi/Sondotécnica 50%
Consórcio GSPV Linha 9 35%
Consórcio GSPV Linha 13 35%
Consórcio Supereng Barragens 28%
Consórcio Gerenciador Lapa-Lip 50%
Consórcio Supervisor Proinfra 48%
23.20 Normas novas que ainda não estão em vigor: A seguinte nova norma 
foi emitida pelo IASB mas não está em vigor para o exercício de 2018. A ado-
ção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no 
Brasil, pelo CPC. IFRS 16 - “Operações de Arrendamento Mercantil”: com 
essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo 
dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para pratica-
mente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacio-
nais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos 
de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e 
mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arren-
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2018 2017
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 2.559 14.389
Títulos e valores mobiliários 13.837 4.154
Contas a receber 9.350 9.003
Direitos de exibição 9.688 9.329
Outros 613 471

Total do ativo circulante 36.047 37.346
Não circulante

Direitos de exibição 21.012  21.503 
Imobilizado 2.675 2.646
Outros  148  174 

Total do ativo não circulante 23.835 24.323
Total do ativo 59.882 61.669

2018 2017
Passivo e patrimônio líquido
Circulante

Contas a pagar 10.886 8.977
Imposto de renda e contribuição social 1.470 2.394
Obrigações tributárias 764 749
Dividendos a pagar 6.310 6.995
Outros passivos circulantes 94 35

Total do passivo circulante 19.524 19.150
Não circulante

Contas a pagar 341 389
Outros passivos não circulantes 55 113

Total do passivo não circulante 396 502
Patrimônio líquido

Capital social (Nota 4) 13.905 13.905
Reservas de lucros 7.127 7.127
Dividendos adicionais propostos ao mínimo obrigatório 18.930 20.985

Total do patrimônio líquido 39.962 42.017
Total do passivo e patrimônio líquido 59.882 61.669

2018 2017
Receita de vendas e serviços 98.736 99.165
Custo das vendas e dos serviços (41.277) (38.718)
Lucro bruto 57.459 60.447
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas (11.354) (10.813)
Despesas gerais e administrativas (8.749) (8.889)
Outras receitas operacionais 15 62
Lucro antes das receitas e despesas financeiras 37.371 40.807
Despesas financeiras (62) (72)
Receitas financeiras 905 1.705
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 38.214 42.440
Imposto de renda e contribuição social (12.974) (14.460)
Lucro líquido do exercício 25.240 27.980
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 25.240 27.980

Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 25.240 27.980

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva de 
retenção de 

lucros
Lucros 

acumulados

Dividendos propostos 
adicionais ao mínimo 

obrigatório Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 13.905 2.780 4.335 12 - 21.993 43.025

Distribuição de dividendos - - - - - (21.993) (21.993)
Lucro líquido do exercício - - - - 27.980 - 27.980
Destinações: 
Dividendos - - - - (6.995) - (6.995)
Dividendos propostos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - (20.985) 20.985 -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 13.905 2.780 4.335 12 - 20.985 42.017
Distribuição de dividendos - - - - - (20.985) (20.985)
Lucro líquido do exercício - - - - 25.240 - 25.240
Destinações: 
Dividendos - - - - (6.310) - (6.310)
Dividendos propostos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - (18.930) 18.930 -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 13.905 2.780 4.335 12 - 18.930 39.962
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 38.214 42.440
Ajustes para conciliar o lucro antes do imposto de renda 

e contribuição social ao caixa gerado pelas atividades 
operacionais
Depreciação 280 402
Reversão de provisão para perda por risco de crédito (110) (13)
(Reversão) constituição de provisão para contingências (28) 9

38.356 42.838
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de 
passivos

Contas a receber (268) 562
Direitos de exibição 132 (5.381)
Outros ativos (141) 148
Contas a pagar 1.004 1.818
Obrigações tributárias 15 (218)
Outros passivos 885 98

Caixa gerado pelas atividades operacionais 39.983 39.865
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (13.841) (14.521)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 26.142 25.344
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários (9.683) (4.154)
Aquisição de imobilizado (309) (52)

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos (9.992) (4.206)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos pagos (27.980) (29.324)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos (27.980) (29.324)
Redução no caixa e equivalentes de caixa (11.830) (8.186)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.389 22.575
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.559 14.389

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Canal Brazil S.A. (“Companhia”) é uma Joint Ven-
ture entre a Globosat Programadora Ltda. (“Globosat”), controlada da Globo
Comunicação e Participações S.A. e a GCB Empreendimentos e Participações 
Ltda., cuja vigência era determinada contratualmente até fevereiro de 2018.
Em 2018, o prazo da Companhia foi prorrogado por mais 20 anos, até fevereiro
de 2038, de acordo com aprovação ocorrida em Assembleia Geral Extraordi-
nária de 12 de janeiro de 2018. A Companhia iniciou suas operações em 18 de
setembro de 1998 e tem como principal atividade a programação linear e não
linear (VoD), produção, aquisição de direitos e distribuição de filmes e outras
produções audiovisuais independentes, de origem nacional, para exibição por 
meio de seu canal de televisão por assinatura “Canal Brasil”, veiculado pela rede 
de distribuição de televisão por assinatura das operadoras Claro S.A., Sky de 
Banda Larga Serviços Ltda. , Embratel TVSAT Comunicações S.A. , Oi Móvel
S.A. e Telefônica Brasil S.A., além de outras operadoras independentes e pelas 
operadoras da associação Neo TV. 2. Base de preparação e apresentação
das demonstrações financeiras: A autorização para conclusão da prepara-
ção destas demonstrações financeiras ocorreu em 13 de março de 2019. As
demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram
elaboradas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreen-
dem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e dos pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3. Principais práti-
cas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia são 
descritas abaixo: a) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes - Os ativos 
e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis
dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos
essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com 
partes relacionadas no curso normal dos negócios. Os ativos são reconhecidos 
nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando
a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 

evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. b) Direitos de exibição - Os direitos de exibição incluem os 
eventos ao vivo, filmes, seriados, direitos artísticos e programas de televisão, 
adquiridos de terceiros e produzidos internamente. Os direitos adquiridos são 
registrados ao custo de aquisição no momento do pagamento ou quando tais 
direitos tornam-se disponíveis, o que ocorrer primeiro. Os custos dos filmes in-
cluem, basicamente, o custo dos direitos de filmes e séries de televisão adquiridos 
de terceiros, nos termos dos contratos de aquisição. A vida útil dos direitos de 
exibição adquiridos é definida com base nos prazos contratuais e/ou métodos 
de exibição. A amortização desses direitos ocorre quando da sua exibição ou 
no final da validade do contrato, o que ocorrer primeiro. A recuperabilidade 
dos direitos é revisada individualmente por direito, e as perdas, se houver, são 
reconhecidas no resultado quando não há expectativa de exibição do direito 
até o final do contrato. c) Imobilizado - O imobilizado é registrado ao custo de 
aquisição ou de construção deduzido da depreciação acumulada e/ou perdas por 
redução ao valor recuperável, se for o caso. Gastos com reparos e manutenção 
que não aumentam a vida útil do ativo são reconhecidos como despesa quando 
incorridos. A exceção dos terrenos, que não são depreciados, a depreciação é 
calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil-e-
conômica estimada dos bens. d) Reconhecimento da receita - De acordo com 
a nova norma CPC 47 – Receita de contratos com clientes (IFRS 15), a receita 
é reconhecida por um valor que reflita a contraprestação que a entidade espera 
receber em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. O Canal 
Brazil reconhece a receita de acordo com princípios fundamentais considerando 
os seguintes passos: a) identificação do contrato com cliente; b) identificação das 
obrigações de performance contidas no contrato; c) determinação do preço da 
transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho e 
e) reconhecimento da receita quando (e à medida que) o Canal Brazil satisfaça
a obrigação de performance. As principais classes de receitas são reconhecidas

considerando as obrigações de performance abaixo, que podem ser satisfeita 
em um determinado momento ou a longo do tempo:

Tipo de receita Reconhecimento
Programação e conteúdo (Canal linear 
por assinatura mensal)

Mensalmente ao longo do tempo 
da assinatura

Programação e conteúdo (TVODs 
(Transactional Video on Demand) 

Reconhecidos no mês seguinte 
da disponibilização do conteúdo

4. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
o capital social totalizava R$13.905 e estava composto por 5.482.004 ações
subscritas e integralizadas sem valor nominal, sendo 2.741.004 ordinárias e
2.741.000 preferenciais.

O Parecer dos Auditores Ernst & Young Auditores Independentes S.S., 
datado de 13/03/2019, foi emitido sem ressalvas e encontra-se à 

disposição dos acionistas junto com as Demonstrações Financeiras 
completas, na sede da Companhia.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ nº 33.386.210/0001-19
Sociedade de Capital Aberto

GEMEC/RCA 200.75/106 

dadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para 
exercícios iniciados em ou após 1º/01/19 e substitui o IAS 17/CPC 06 - “Ope-
rações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações. A Cia. 
revisou todos os contratos de arrendamento durante o último ano em face 
das novas regras contábeis de arrendamento no IFRS 16. A norma irá afetar, 
em especial, a contabilização dos arrendamentos operacionais da Cia. A Cia. 
espera reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento de 
aproximadamente R$ 3.727 em 1º/01/19, aplicando a abordagem de transição 
simplificada e não irá reapresentar os valores comparativos para o ano ante-
rior à primeira adoção. Ativos de direito de uso relativos a arrendamentos de 
propriedades serão mensurados na transição como se as novas regras sem-
pre tivessem sido aplicadas. Todos os outros ativos de direito de uso serão 
mensurados ao valor do passivo de arrendamento no momento da adoção 
(ajustado em relação a quaisquer despesas de arrendamento pagas anteci-
padamente ou acumuladas). Não há outras normas IFRS ou interpretações 
IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo 
sobre as demonstrações financeiras do Grupo.
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Telma Regina Matias da Silva - Contadora CRC-SP 208096/O-7 T-RJ
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Sondotécnica Engenharia de Solos 
S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. (“Son-
dotécnica” ou “Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, respecti-
vamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Sondotécnica
Engenharia de Solos S.A. em 31/12/18, o desempenho individual e consolida-
do de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e con-
solidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais
e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais
assuntos de auditoria (“PAA”): Principais assuntos de auditoria são aqueles 
que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opi-
nião separada sobre esses assuntos. Reconhecimento de receita: Por que
é um PAA: Conforme descrito na Nota 23.11, a Cia. contabiliza suas receitas
de serviços no momento em que satisfaz a obrigação de desempenho estabe-
lecida nos contratos com seus clientes, com base na medição das etapas de
execução de seus serviços. Considerando a relevância e julgamentos envolvi-
dos na determinação do momento em que a receita deveria ser reconhecida e
ao impacto que eventuais mudanças nessa premissa teriam sobre as demons-
trações contábeis, consideramos esse assunto significativo para a auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos
incluíram, entre outros, (i) a avaliação do desenho, implementação e efetivida-
de dos controles internos chaves, adotados pela Cia. em relação à medição

das etapas de execução de seus serviços; (ii) a obtenção de documentação 
suporte, incluindo as evidências de realização das medições de serviços, por 
amostragem; (iii) a análise dos contratos com clientes, por amostragem, e 
verificação que o reconhecimento de receita pela medição dos serviços está 
adequada aos termos contratuais e precedida de anuência formal dos clientes, 
no caso dos serviços faturados; (iv) o recálculo do reconhecimento de receita 
na data-base das demonstrações contábeis e reconciliação de relatórios ge-
renciais com os saldos contábeis; (v) o confronto dos boletins de medição com 
as notas fiscais emitidas e respectivas liquidações financeiras, por amostra-
gem; e (vi) a avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações contá-
beis. Consideramos que os critérios adotados pela administração da Cia. para 
concluir sobre o momento de reconhecimento de receita, bem como as divul-
gações em notas explicativas, são apropriados e consistentes com as docu-
mentações apresentadas e evidências obtidas, em todos os aspectos relevan-
tes, no contexto das demonstrações financeiras. Redução do valor recupe-
rável de contas a receber: Por que é um PAA: Conforme Notas 6 e 7 às 
demonstrações contábeis, a Cia. possui, em 31/12/18, R$ 12.351 mil em títu-
los vencidos acima de 180 dias e R$ 8.876 mil em serviços a faturar acima de 
180 dias após a medição, sendo parte significativa destes recebíveis devidos 
por estas entidades da Administração Pública. Considerando a relevância do 
contas a receber e do grau significativo de julgamento para determinação da 
provisão de perda esperada, consideramos esse assunto como significativo 
em nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: 
Nossos procedimentos incluíram, entre outros, (i) a avaliação do desenho, 
implementação e efetividade dos controles internos chaves, adotados pela 
Cia. em relação à avaliação de risco, mensuração e reconhecimento contábil 
da provisão para perdas esperadas do contas a receber e outras contas a re-
ceber; (ii) leitura e análise de contratos de confissão de dívida, avaliação do 
estágio atual das negociações entre a Cia. e seus clientes e recálculo do ajus-
te a valor presente dos títulos com perspectiva de recebimento no longo prazo, 
utilizado para determinação da provisão para perdas esperadas; e (iii) a ava-
liação das divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis. Considera-
mos que os critérios e premissas adotados pela administração na mensuração 
da provisão para perdas esperadas do contas a receber e outras contas a re-
ceber, bem como as divulgações em notas explicativas, são apropriados e 
consistentes com as documentações apresentadas, em todos os aspectos 
relevantes, no contexto das demonstrações financeiras. Outros assuntos - 
Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e conso-
lidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/18, 
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Cia., e apresentadas 
como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedi-
mentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstra-
ções contábeis da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e regis-
tros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de 
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - De-
monstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do 
valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do au-
ditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as nor-
mas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá-
beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 

liquidar a Cia. e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Cia. e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente 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 brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções re-
levantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, 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 in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar 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, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e suas controladas. Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Cia. e suas controladas a não mais se manterem em continui-
dade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente refe-
rente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis conso-
lidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da au-
ditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos contro-
les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também
aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independên-
cia, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que po-
deriam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de
comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstra-
ções contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso rela-
tório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, deter-
minarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque
as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse pú-
blico. Rio de Janeiro, 26/03/19.
Mazars Auditores Independentes - CRC 2SP023701/O-8 “F” RJ
Rodrigo de Almeida Albuquerque - CRC CE 019775/O-9 T-PR
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SINAF HOLDING S/A
CNPJ 12.021.985/0001-10

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações 
contábeis da SINAF Holding S.A. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas Notas explicativas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes.
A Companhia tem parcela expressiva de seu patrimônio investido nas controladas SINAF Participações S.A. - 
CNPJ  12.315.814/0001-02 e SINAF Empreendimentos S.A. - CNPJ 12.302.547/0001-20, e suas demonstrações 
contábeis refletem substancialmente essas participações. 
As informações relativas ao desempenho das controladas estão detalhadas no Relatório da Administração dessas 
companhias ou das companhias por elas controladas, por se tratarem de Companhias igualmente com objeto de 
participação em outras sociedades.
O lucro líquido da SINAF Holding S.A. no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 17.296.227,43 
(dezessete milhões, duzentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), 

resultado decorrente, substancialmente da equivalência patrimonial sobre o investimento na controlada SINAF 
Participações S.A.
Quanto à destinação do lucro líquido apurado, a Diretoria propõe: a) Destinação de 5% (cinco por cento) no valor de  
R$ 864.811,37 (oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), para constituição 
de reserva legal; b) Destinação de 25% (vinte e cinco por cento) no valor de R$ 4.107.854,02 (quatro milhões, cento 
e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) como dividendos mínimos e; c) Destinação de 
R$ 12.323.562,04 (doze milhões, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) 
como dividendos adicionais propostos. 
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos agradecimentos aos acionistas pela confiança e apoio constantes 
e aos nossos colaboradores pela dedicação, empenho e lealdade.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

A Diretoria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)
Ativo 2018 2017
Circulante
     Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 15.219.913 6.551.252
     Dividendos a receber 4.172.633 3.720.190
     Impostos e contribuições a recuperar (Nota 4) 530.945 422.966
     Outros créditos (Nota 4) 33.377 –

  19.956.868 10.694.408
Não circulante
    Débitos de empresas ligadas (Nota 8) 162.026 154.426 
    Investimentos (Nota 5) 61.396.631 59.611.770
    Imobilizado (Nota 6) 434.138 537.020

61.992.795 60.303.216
Total do ativo 81.949.663    70.997.624 

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante
  Fornecedores 80.511 23.452 
  Impostos e encargos sociais a recolher 9.920 11.168
  Dividendos a pagar 4.107.854 3.700.431
Total do passivo 4.198.285 3.735.051
Patrimônio líquido
  Capital social (Nota 7a) 25.005.638 25.005.638 
  Reservas de lucros 40.422.178 31.155.642 
  Dividendos adicionais propostos 12.323.562 11.101.293

77.751.378 67.262.573 
Total do passivo e patrimônio líquido 81.949.663 70.997.624 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em Reais - R$, exceto lucro líquido por ação)
2018 2017

Receitas (Despesas) Operacionais
  Resultado financeiro líquido 858.721 806.561
  Equivalência patrimonial (Nota 5) 17.568.982 15.663.958
  Administrativas e gerais (751.682) (766.226)
  Outras receitas (despesas) operacionais (272.784) (16.554)
  Depreciação e amortização  (107.010)  (106.976)

17.296.227 15.580.763
Lucro líquido do exercício     17.296.227     15.580.763
Quantidade de ações   25.005.638 25.005.638
Lucro líquido por ação 0,69 0,62 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

2018 2017
Lucro líquido do exercício 17.296.227 15.580.763
Resultado abrangente do exercício 17.296.227 15.580.763

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)

2018 2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
  Lucro líquido do exercício 17.296.227 15.580.763
  Ajustes ao lucro do exercício com o caixa líquido:
     Equivalência patrimonial (Nota 5) (17.568.982)(15.663.958)
     Depreciação e amortização 107.010 106.976

 (165.745) 23.781
(Aumento) redução de ativos: 
  Circulante:
    Outros créditos  (33.377) –
    Impostos e contribuições a recuperar  (107.979)  (154.307)
  Não circulante
    Débitos de empresas ligadas  (7.600)  (100)

(148.956) (154.407)
Aumento (redução) de passivos:
  Circulante:
    Fornecedores 57.059  (1.906)
    Impostos e encargos sociais a recolher  (1.248)  (651)
    Imposto de renda e contribuição social – (4.165)

55.811 (6.722)
Caixa líquido (consumido) pelas atividades
  operacionais  (258.890)  (137.348)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
  Acréscimo de imobilizado e intangível  (4.127) -–
  Dividendos recebidos 15.331.678 3.555.964 
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
  investimentos 15.327.551 3.555.964
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
   Dividendos pagos  (6.400.000)  (3.550.000)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
  financiamentos  (6.400.000)  (3.550.000)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
  de caixa 8.668.661  (131.384) 
  Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
      no início do exercício 6.551.252 6.682.636
  Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
     no final do exercício 15.219.913 6.551.252
Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
  de caixa 8.668.661 (131.384)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em Reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)

Reservas Dividendos
Capital
 Social

Reserva
 legal 

Reserva de
 lucros Total

adicionais
 propostos

Lucros
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 25.005.638 2.152.330 28.224.273 30.376.603   1.054.569 – 56.436.810
   Distribuição de dividendos adicionais propostos – – – – (1.054.569) – (1.054.569)
   Lucro líquido do exercício – – – – – 15.580.763 15.580.763
  Destinação do lucro líquido:
    Reserva legal – 779.039 – 779.039 – (779.039) –
    Dividendos mínimos – – – – – (3.700.431) (3.700.431)
    Dividendos adicionais propostos – – – – 11.101.293 (11.101.293) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 25.005.638 2.931.369 28.224.273 31.155.642   11.101.293 – 67.262.573
   Distribuição de dividendos adicionais propostos – – – – (2.699.568) – (2.699.568)
   Reserva de retenção de lucros – – 8.401.725 8.401.725 (8.401.725) – –
   Lucro líquido do exercício – – – – – 17.296.227 17.296.227
   Destinação do lucro líquido: 
    Reserva legal – 864.811 – 864.811 – (864.811) –
    Dividendos mínimos – – – – – (4.107.854) (4.107.854)
    Dividendos adicionais propostos – – – – 12.323.562 (12.323.562) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 25.005.638 3.796.180 36.625.998 40.422.178   12.323.562 – 77.751.378

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)

MAURÍCIO CESAR COSTA - Contador CRCRJ 050876/O-2

PEDRO CLAUDIO DE MEDEIROS BOCAYUVA BULCÃO
Diretor Administrativo Financeiro

MARIA CELINA DE MEDEIROS B. BULCÃO
Diretora

IONE DE MEDEIROS BOCAYUVA BULCÃO
Diretora Presidente

1. Contexto Operacional: A empresa foi constituída através da Ata de
Assembleia Geral realizada em 14 de maio de 2010, cujo objetivo social é
o de participação em outras sociedades como sócia, acionista bem como a
participação em consórcios.
2. Base de preparação: 2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela
Administração em 22 de março de 2019. 2.2 Base de mensuração: As
demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.
2.3  Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações
contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações financeiras são também apresentadas em Real e
foram arredondadas com a eliminação de centavos. 2.4 Uso de estimativas
e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e
premissas são revisadas de uma maneira contínua. As revisões com relação
a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
3.Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo
têm sido aplicadas de maneira consistente pela Companhia. a) Instrumentos 
financeiros: Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece 
os empréstimos e recebíveis inicialmente nas datas de origem. Na data 
do balanço a Companhia não possui ativos financeiros não derivativos. 
Registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é 
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor 
justo por meio do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e 
toma decisões de negociação baseadas em seus valores justos de acordo 
com a gestão de riscos e a estratégia de investimentos. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor 
justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado 
do exercício. Recebíveis: Os recebíveis são ativos financeiros que não são 
cotados no mercado ativo, sendo tais ativos reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, se aplicável, os ativos são 
reduzidos por eventual perda do valor recuperável. Os recebíveis abrangem 
caixa e equivalentes de caixa e outros créditos. Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de bancos e aplicações 
financeiras sem restrição para movimentação. Aplicações financeiras: As 
aplicações financeiras correspondem a recursos aplicados em instituições 
financeiras de primeira linha, às quais estão registradas pelo valor justo 
por meio do resultado. As aplicações financeiras possuem elevado nível de 
liquidez as quais estão sujeitas a um risco insignificante de alteração no 
valor e podem ser movimentadas sem restrições. Passivos financeiros não 
derivativos: A Companhia reconhece os passivos financeiros não derivativos 
inicialmente na data em que são originados. Um passivo é baixado quando 
suas obrigações foram satisfeitas através do pagamento ou cancelamento. 
Como passivos financeiros não derivativos a Companhia possui contas 
a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis e 
incorporado dos encargos em virtude de eventual atraso no pagamento. 
b) Investimentos: Os investimentos permanentes em controladas são
avaliados pelo método de equivalência patrimonial. c) Ativo imobilizado:
Reconhecimento e mensuração: Os bens do imobilizado são mensurados
pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação e amortização
acumulada e perda de redução ao valor recuperável acumulada, quando
necessária. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição 
de um ativo. Custos subsequentes: Os dispêndios havidos com a reposição
de um item componente do imobilizado são considerados no valor contábil
desse item, desde que haja expectativa de que trará benefícios econômicos
para a Companhia e permite que estes sejam aferidos de maneira confiável. 
Os gastos normais de manutenção do imobilizado são reconhecidos no
resultado assim que incorridos. Depreciação: A depreciação e a amortização 
acumuladas são calculadas sobre os valores depreciáveis e amortizáveis.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear
com relação à vida útil estimada de cada item do imobilizado. A amortização
sobre benfeitorias em imóveis de terceiros é calculada com base no período
do contrato de locação. As taxas anuais equivalentes à vida útil média
estimada dos ativos para o exercício corrente e período comparativo,
são as seguintes: Móveis e utensílios, máquinas e equipamentos 10%.;
Equipamentos de informática e benfeitorias em propriedade de terceiros
20%. Os critérios de depreciação e amortização e a estimativa de vida útil
são revistos a cada encerramento de exercício financeiro, sendo os eventuais 
ajustes reconhecidos como mudança de estimativa contábil. d) Redução ao
valor recuperável dos ativos:  A Administração revisa ao final do exercício o
valor contábil dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas
circunstâncias econômicas que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Na data do balanço
não foi necessária a constituição de provisão para perdas de seus ativos.
e) Provisões e passivos circulantes e não circulantes: Uma provisão é
reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e é 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidar a obrigação. 
Quando aplicável, as provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os passivos circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 

correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do 
encerramento do exercício. f) Receitas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem, basicamente, os rendimentos de juros sobre aplicações 
financeiras. Os rendimentos são reconhecidos no resultado, através do 
método dos juros efetivos. As aplicações financeiras de curto prazo, de alta 
liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa 
e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. g) Imposto 
de renda e contribuição social: A tributação sobre o lucro compreende o 
imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado 
sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% 
sobre a parcela do lucro real anual excedente a R$  240.000, enquanto a 
contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, 
reconhecidos pelo regime de competência. Portanto, as inclusões ao lucro 
contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusão de 
receitas, temporariamente não tributáveis para apuração do lucro tributável 
corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. As alíquotas para 
cálculo dos impostos são aquelas em vigor nas datas dos balanços. As 
antecipações ou valores passíveis de compensação, tais como imposto 
de renda e contribuição social retidos na fonte, são demonstrados no ativo 
circulante. h) Apuração do resultado: O resultado do exercício é apurado de 
acordo com o regime contábil de competência. 
4. Gestão de risco financeiro: A Companhia apresenta exposição aos
seguintes riscos decorrentes do uso de instrumentos financeiros: • Risco de
crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado. A presente nota apresenta
informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos acima. 
Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de um prejuízo financeiro da
Companhia caso uma contraparte ou de instituições financeiras depositárias
de recursos de investimentos financeiros não cumprir com as suas obrigações 
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis e de aplicações
financeiras. Para redução desses riscos, a Companhia adota como prática a
análise das situações financeira e patrimonial de suas contrapartes. Quanto
às instituições financeiras, a Companhia somente realiza operações com
aquelas de baixo risco. Exposição a riscos de crédito: O valor contábil dos
ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição
máxima do risco do crédito na data das demonstrações contábeis foi:

 2018  2017
Caixa e equivalentes de caixa  15.219.913  6.551.252 
Impostos e contribuições a recuperar 530.945 422.966
Outros créditos 33.377 –

15.784.235 6.974.218
Risco de liquidez. Risco de liquidez é o risco de a Companhia estar 
em dificuldades para honrar as suas obrigações associadas com seus 
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. O foco 
na administração da liquidez é a de garantir que ela seja sempre suficiente 
para cumprir com suas obrigações, sob condições normais, sem causar 
perdas ou risco de prejudicar a sua reputação. A Companhia apresentava 
em 31 de dezembro de 2018 um ativo circulante de R$ 19.956.868  
(R$ 10.694.408 em 2017) para um passivo circulante de R$ 4.198.285 
(R$  3.735.051 em 2017), o que representa uma liquidez positiva de 
R$ 15.758.583 (liquidez positiva de R$ 6.959.357 em 2017). Os vencimentos 
contratuais de passivos financeiros não ultrapassam o período de 180 (cento 
e oitenta) dias, o mesmo ocorrendo para os ativos circulantes. Risco de 
mercado. Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, 
tais como, recebíveis de clientes e taxas de juros para os ganhos obtidos no 
valor de suas participações em instrumentos financeiros.
5. Investimentos:

Detalhe
SINAF Partici-

pações  S.A.
SINAF Empreen-

dimentos  S.A.
Capital social 20.620.300 50.000
Participação societária - % 99,9979 100,00
Patrimônio líquido 65.570.641 (141.226)
Participação no patrimônio líquido 65.569.264 (141.226)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 17.569.351 (3.110)
Valor contábil do investimento:
Saldo em 31 de dezembro de 2017 59.611.770  –
Equivalência patrimonial 17.568.982  –
Dividendo mínimo a receber (4.172.633)  –
Dividendos recebidos (11.611.488) –
Saldo em 31 de dezembro de 2018 61.396.631  –
6. Imobilizado: Movimentação no exercício de 2018.

Custo 01.01.2018 Adições Baixas
Transfe-
rências 31.12.2018

Equipamentos de 
 informática 27.630 – –  – 27.630

Máquinas e equipamentos 16.793 – –  – 16.793
Móveis e utensílios 388.317 4.128 –  – 392.445
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 424.558 – –  – 424.558

Refrigeração 36.324 – –  – 36.324
 Total  893.622 4.128 –  – 897.750

Depreciação 01.01.2018 Adições Baixas
Transfe-
rências 31.12.2018

Equipamentos de 
  informática 20.718  5.526 – – 26.244
Máquinas e equipamentos 6.017  1.679 – – 7.696
Móveis e utensílios 147.921  38.871 – – 186.792
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 168.672 57.302 – – 225.974

Refrigeração 13.274 3.632 – – 16.906
Total 356.602  107.010 – – 463.612

Valor líquido 537.020 102.882 – – 434.138

Movimentação no exercício de 2017

Custo 01.01.2017Adições Baixas
Transfe-
rências 31.12.2017

Equipamentos de informática 40.750 – – (13.120) 27.630
Máquinas e equipamentos 51.787 – – (34.994) 16.793
Móveis e utensílios 388.317 – – – 388.317
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 411.438 – – 13.120 424.558

Refrigeração 1.330 – – 34.994 36.324
Total 893.622 – – – 893.622

Depreciação 01.01.2017Adições Baixas
Transfe-
rências 31.12.2017

Equipamentos de informática 22.845  6.838 – (8.965) 20.718
Máquinas e equipamentos 13.669  3.430 – (11.082) 6.017
Móveis e utensílios 109.085  38.836 –  – 147.921
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 103.717 55.990 – 8.965 168.672

Refrigeração 310 1.882 – 11.082 13.274
Total 249.626  106.976 – – 356.602

Valor líquido 643.996 106.976 – – 537.020
7. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social, subscrito e
integralizado da Companhia é composto de 25.005.638 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal e pertencente aos seguintes acionistas:
Acionista Qtde. ações %
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 12.602.842 50,40
Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão 3.100.699 12,40
Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão 3.100.699 12,40
Maria Celina de Medeiros Bocayuva Bulcão 3.100.699 12,40
Maria Amélia Bocayuva Bulcão 3.100.699 12,40

25.005.638 100,00
b) Distribuição do lucro líquido: Do lucro líquido do exercício, serão
destinados: • 5% para a constituição da reserva legal; • Percentual a ser
definido para constituição de reserva para contingências na forma autorizada 
pela legislação societária; • Dividendo mínimo de 25% do lucro líquido ajustado
na forma da Lei das Sociedades por Ações. Com o objetivo de compensar
eventual diminuição do lucro em consequência de perda em exercício futuro,
a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria, poderá constituir reserva de
retenção de lucros ou de lucros a realizar na forma prevista na legislação.
Por decisão favorável e unanimidade dos acionistas, a Assembleia Geral
poderá decidir pela distribuição de dividendos em percentual inferior ao
mínimo estabelecido ou pela retenção de todo o lucro. Neste exercício foi
proposta a distribuição de dividendos no valor de R$  16.431.416, sendo
R$ 4.107.854 como dividendos mínimos e R$ 12.323.562 como dividendos
adicionais. c) Reservas: O montante da reserva de lucros que ultrapassou
o valor do capital social terá sua destinação deliberada pela Assembleia
Geral Ordinária durante o exercício de 2019, conforme Artigo 199 da Lei das 
Sociedades por Ações. 
8. Débitos de empresas ligadas: A Companhia realizou operações com
empresas ligadas relativamente a mútuos para os quais não há a incidência
de encargos financeiros. Os saldos apresentados nas contas patrimoniais
são os seguintes:

Parte relacionada
Ativo

2018 2017
SINAF Empreendimentos S.A. 160.326 152.726
SINAF Serviços de Assistência S.A. 1.700 1.700

162.026 154.426

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da SINAF Holding S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da SINAF Holding S.A. (Companhia), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do 
patrimônio líquido, dos resultados abrangentes e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da SINAF Holding S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 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 
“Responsabilidades 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 Profissional e nas Normas 
Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas.  Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião, sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato.  Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 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
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 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 de a 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 uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectarão as eventuais distorções relevantes existentes.  As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 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 
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 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 obtivemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente 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, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 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 incerteza relevante em relação 
a eventos ou circunstâncias que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 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 
manter 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. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela Governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante os nossos trabalhos.
São Paulo, 22 de março de 2019.

CRC 2SP024410/O-5
Deul J. Pereira

Contador - CRC 1SP 102.800/O-0
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SAMOC S/A - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA
CNPJ nº 33.721.226/0001-30

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Apresentamos a V. Sª as DFs., compostas do Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado, Fluxo de Caixa, Demonstração e Mutação do Patrimônio Líquido, acompanhados das No-
tas Explicativas, Parecer Atuarial e Parecer da Auditoria Externa, correspondente ao exercício de 2018. A Empresa; A 
Samoc S.A., Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica atua na área de saúde da Cidade do RJ e Grande Rio há 
mais de  50 anos, oferecendo atendimento médico hospitalar aos seus usuários, através de Rede Própria e credenciada. 
As Atividades; Em suas atividades a Samoc concentra o foco de suas ações na melhoria constante de atendimento aos 
seus clientes, seja na parte administrativa (processos de pagamentos, autorizações de atendimento médico, marcação 
de consultas etc...), bem como na área assistencial através de avaliações constantes das redes própria e credenciada, 
sempre com o objetivo de um dimensionamento adequado. Resultado; A Samoc apresentou no exercício de 2018 
um crescimento de suas receitas operacionais no tocante a Contraprestações Líquidas, da ordem de 22%, aproxima-
damente, comparado com o ano anterior. O resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social, apresentou 
o montante de R$ 2.071.643,99, com uma provisão de IR/CS da ordem de R$ 929.242,39. Centros Médicos; Foram
abertos durante o exercício de 2018, 2 Centros médicos para um melhor atendimento dos clientes usuários. O Centro

Médico da Tijuca e o Centro Médico de Jacarepaguá. Está prevista para 2019 a abertura de mais dois Centros Médicos: 
Campo Grande e Caxias. Aporte de Capital; Conforme AGE de 15.06.2018, foi aprovado um Aporte de Capital no valor 
de R$ 2.658.700,00, que será aportado em parcelas mensais. Esse valor será usado exclusivamente na expansão e 
modernidade do Hospital Próprio, Casa de Saúde São João de Deus nos próximos 3 anos. Previsões para 2019; Para 
o exercício de 2019, a previsão é de um crescimento de 20% de suas receitas. Outra meta é o aumento da fidelização
do quadro de beneficiários, bem como um crescimento da ordem de 10% no respectivo quadro. Para que essas metas
sejam atingidas, a Samoc continua promovendo melhoria na área de atendimento ao cliente, reformas em seu Hospital
com aumento de leitos e UTI, bem como treinamento ao seu quadro de colabores. Está previsto ainda a abertura de mais 
2 Centros Médicos distribuídos regionalmente pelo numero de clientes associados.  Destinação de Lucros; A Samoc
continua mantendo a política de capitalização dos lucros anuais. Agradecimentos; Nesta oportunidade, gostaríamos de 
agradecer aos nossos colaboradores pelo esforço realizado para o crescimento e desenvolvimento alcançado e ainda
aos nossos clientes por terem confiado em nossos processos de constantes melhorias e evolução da nossa prestação
de serviços e atendimento diferenciado. A Administração.

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em MR$)
ATIVO 2018 2017
Ativo circulante 16.149.42 8 13.877.355
Disponível 1.541.135 760.736
Realizável 14.608.293 13.116.619
Aplicações 13.283.589 11.827.638
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 4.779.451 4.552.216
Aplicações Livres 8.504.138 7.275.422

Créditos de Operações com Planos de Assist. à 
Saúde 1.324.704 1.288.982
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 1.324.704 1.288.982

Ativo não circulante 19.366.385 14.602.115
Realizável a Longo prazo 7.838.137 4.771.579
Créditos tributários 5.928.034 2.689.550
Títulos e Créditos a Receber 149.592 149.592
Depósitos Judiciais e Fiscais 1.760.511 1.932.437

Investimentos 585.869 585.569
Participações Societárias - Outras Entidades 585.869 585.569

Imobilizado 10.942.379 9.244.968
Imóveis de Uso Próprio 6.768.997 4.861.132
Imóveis – Hospitalares / Odontológicos 3.636.867 3.839.943
Imóveis – Não Hospitalares / Não Odontológicos 3.132.129 1.021.190

Imobilizado de Uso Próprio 3.710.952 3.921.405
Hospitalares / Odontológicos 3.005.279 3.170.249
Não Hospitalares / Não Odontológicos 705.673 751.156

Imobilizações em Curso 462.430 462.430
Total do ativo 35.515.813 28.479.471

PASSIVO 2018 2017
Passivo circulante 15.356.013 13.060.384
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à 
Saúde 8.548.957 7.359.957

Provisões de Prêmios/Contraprestações 2.968.537 2.664.518
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - 
PPCNG 2.968.537 2.664.518

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 2.489.730 2.410.757
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar Prest. de 
 Serviços Assist. 1.254.819 1.000.632
Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados 1.835.870 1.284.050

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 236.550 155.494
Comercialização sobre Operações 73.420 26.449
Outros Débitos de Oper. com Planos de Assist. à Saúde 163.129 129.045

Provisões 1.170.318 814.913
Provisão para ações Judiciais 690.907 698.769
Provisão para IR e CSLL 479.411 116.145

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.117.255 1.089.654
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 896.552 461.863
Débitos Diversos 3.386.381 3.178.502
Passivo não circulante 10.310.879 6.802.181
Provisões Parcelamentos ANS 2.687.675 2.114.040
Provisões para Tributos Diferidos 738.123 796.015
Provisões para Ações Judiciais 94.265 76.905
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 4.032.695 2.732.099

Parcelamento de Tributos e Contribuições 4.032.695 2.732.099
Emprestimos e Financiamentos 2.132.343 724.846
Débitos Diversos 625.778 358.278
Patrimônio líquido / patrimônio social 9.848.921 8.616.906
Capital Social ou Patrimônio Social 4.516.202 4.484.480
Capital Social ou Patrimônio Social - Subscrito 7.143.180 4.484.480
Capital Social ou Patrimônio Social - A Subscrever (2.626.978) -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 600.000 600.000
Reservas de Reavaliação Líquida 1.432.826 1.545.205
Reservas de Lucros/Retenção de Superávits 2.262.756 2.092.486
Ações em Tesouraria (105.265) (105.265)
Lucro Líquido do Exercicio 1.142.402 -
Total do passivo 35.515.813 28.479.471

Demonstração dos resultados em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em MR$)
2018 2017

Contraprestações Efetivas de Plano de Assist. a 
Saúde 68.287.892 55.953.719

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 72.828.278 59.825.864
Contraprestações Líquidas 72.828.278 59.825.864

Tributos Diretos Operações Planos de Assist. 
  à Saúde da Operadora (4.540.386) (3.872.145)

Eventos Indenizáveis Líquidos (45.814.162) (41.574.578)
Eventos Conhecidos ou Avisados (45.262.342) (41.021.883)
Variação da Prov. de Eventos Ocorridos e Não Avisados (551.820) (552.695)

Resultado das oper. com planos de assist. à saúde 22.473.730 14.379.141
Outras Receitas Operac. de Planos de Assist. a Saúde 69.095 149.147
Outras Despesas Operacionais com Planos de Saúde (799.872) (815.037)

Outras Despesas de Operações de Planos de 
 Assist. à Saúde (317.618) (258.343)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos 31.273 (24.656)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não 
 Relac. com Planos de Saúde da Operadora (513.527) (532.037)

Resultado Bruto 21.742.953 13.713.251
Despesas de Comercialização (796.653) (731.324)
Despesas Administrativas (19.173.245) (12.567.547)
Resultado Financeiro Líquido 534.301 730.511

Receitas Financeiras 1.076.553 1.393.880
Despesas Financeiras (542.252) (663.369)

Resultado Operacional 2.307.356 1.144.892
Resultado Patrimonial (235.712) (284.321)

Receitas Patrimoniais - -
Despesas Patrimoniais (235.712) (158.329)
Resultado de Equivalência Patrimonial - (125.991)

Resultado antes dos impostos e participações 2.071.644 860.571
Imposto de Renda (676.914) (339.063)
Contribuição Social (252.329) (130.703)
Resultado líquido 1.142.402 390.805

Demonstração do fluxo de caixa em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em MR$)
2018 2017

Atividades operacionais
Recebimentos de Planos de Saúde 73.580.511 59.882.147
Resgate de Aplicações Financeiras 16.843.299 10.458.266
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 860.731 1.103.257
Outros Recebimentos Operacionais 40.015 134.943
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de serviços 
  de Saúde (34.430.315) (27.817.082)
Pagamentos de Comissões (685.008) (712.784)
Pagamentos de Pessoal (15.829.462) (13.775.994)
Pagamentos de Pró-labore (346.604) (383.329)
Pagamentos de Serviços de terceiros (7.194.939) (4.898.801)
Pagamentos de Tributos (10.808.555) (6.435.892)
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/ 
 Tributárias) (2.435.808) (815.911)
Pagamentos de Aluguel (680.959) (857.166)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (117.349) (179.150)
Aplicações Financeiras (15.527.975) (13.214.309)
Outros Pagamentos Operacionais (1.577.873) (882.817)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.689.709 1.605.378
Atividades de investimentos
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros - -
Pagamentos de Aquisição de Ativo imobilizado - Hospitalar (157.928) (870.945)
Pagamentos de Aquisição de Ativo imobilizado - Outros - -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (157.928) (870.945)
Atividades de financiamento
Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos - -
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento - -
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/ 
 Financiamentos/Leasing - -
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/ 
 Financiamentos/Leasing (878.176) (428.725)
Pagamentos de Participação no Resultado - -
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento - -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (878.176) (428.725)
Variação líquida de caixa 653.605 305.708
Saldo de caixa inicial 760.736 455.028
Saldo final de caixa 1.541.135 760.736
Ativos Livres no Início do Período 8.036.158 7.068.067
Ativos Livres no Final do Período 10.045.273 8.036.158
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – 
 Recursos Livres 2.009.115 968.091

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2018 e 31/12/2017
Capital 
Social AFAC

Ações em 
Tesouraria

Reserva de 
Reavaliação

Tributos 
Diferidos

Reserva 
 de lucros

Lucros/Prejuizos 
Acumulados Totais

Saldos em 31/12/2016 4.484.480 600.000 (105.265) 2.511.489 (853.907) 1.531.412 - 8.168.209
Realização de Reserva de Reavaliação - - - (170.270) 57.892 - 170.270 57.892
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Lucro/Prejuízo do Exercício - - - - - - 390.805 390.805
Proposta da Destinação do Lucro

-Reserva para Aumento de Capital - - - - - 561.075 (561.075) -
Saldos em 31/12/2017 4.484.480 600.000 (105.265) 2.341.219 (796.015) 2.092.487 - 8.616.906
Acionistas - Aporte de Capital Subscrito 
 AGE de 15.06.2018 2.658.700 - - - - - - 2.658.700
Acionistas - Capital Social a Subscrever (2.626.978) - - - - - - (2.626.978)
Realização de Reserva de Reavaliação - - - (170.270) 57.892 170.270 - 57.892
Lucro/Prejuízo do Exercício - - - - - - 1.142.402 1.142.402
Proposta da Destinação do Lucro

-Reserva de Lucros/Retenção de Superávits - - - - - 1.142.402 (1.142.402) -
Saldos em 31/12/2018 4.516.202 600.000 (105.265) 2.170.949 (738.123) 3.405.159 - 9.848.922

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31/12/2018 e 31/12/2017 
(Em MR$): 1. Contexto Operacional: A Sociedade SAMOC - Sociedade Assis-
tência Médica Odontológica e Cirúrgica S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede e foro na cidade do RJ, têm por objetivo social a atividade a Prestação 
de Serviços e Assistência Médica e Odontológica Ambulatorial e Hospitalar, exce-
to Pronto-Socorro e Unidades para Atendimento a Urgência. 2. Base de Prepara-
ção e Apresentação das Demonstrações Financeiras: Essas demonstrações 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais foram alteradas a partir de 1º/01/2009, além da observância às normas ema-
nadas pelo órgão regulador do sistema, a Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar - ANS. A administração da Operadora está avaliando os impactos de alguns 
dos Pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
nas suas operações. 3. Resumo das Práticas Contábeis: a) Apuração do re-
sultado: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos 
exercícios e considera as contraprestações emitidas de planos de assistência à 
saúde, que são contabilizadas com base nos contratos emitidos, na modalidade 
de pré-pagamento, na data da competência da cobertura dos planos. Os eventos 
indenizáveis constituídos pelo valor das faturas apresentadas por prestadoras de 
serviços na data de sua comunicação. b) Ativo Circulante e Não Circulante: Os 
ativos deste grupo estão representados ao valor de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, bem como, provi-
sões de perdas quando necessário. c) Permanente: Demonstrado ao custo de 
aquisição, combinado com os seguintes aspectos: • Investimentos - Represen-
tam valores correspondentes a participações avaliadas por equivalência patrimo-
nial. • Imobilizado - Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados 
pelo custo de aquisição e depreciados pelo método linear aplicável sobre o custo 
de aquisição ou construção, com base em taxas determinadas em função do pra-
zo de vida útil estimada dos bens. d) Provisões Técnicas e Ativos Garantido-
res: A Provisão de Eventos a Liquidar e a Provisão para Eventos Ocorridos e Não 
Avisados estão constituídas de acordo com as Normas Emanadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. Em 31/12/2018 e 2017, a sociedade possuía las-
tro integral de ativos garantidores das provisões técnicas. e) Passivo Circulante e 
Não Circulante: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. 4. Disponibilidades:
Descrição 2018 2017
Caixa 15.200 15.200
Banco Conta Movimento 85.628 745.536
Aplicações de Liquidez Imediata 1.440.307 -
Total do Disponível 1.541.135 760.736
5. Aplicações Financeiras
Descrição 2018 2017
Aplicações Garantidoras 4.779.451 4.552.216
Aplicações Livres 8.504.138 7.275.422
Total de Aplicações Financeiras 13.283.589 11.827.638
6. Créditos de Operações c/ Planos de Assistência a Saúde
Descrição 2018 2017
Faturas a Receber 36.331 38.059
Mensalidade a Receber 1.318.191 1.312.014
Provisão P/ Perdas s/ Créditos (29.818) (61.091)
Total dos Créditos de Operaç. C/ Planos de Assist. 1.324.704 1.288.982
7. Não Circulante: a) Investimento:
Descrição 2018 2017
Investimento
Participações Societárias - Investimento

CLIPER - Clínicas Pediátricas Reunidas - -
JFX - Participações Imobiliárias 585.869 585.569

Total dos Investimentos 585.869 585.569
A administração da SAMOC está avaliando se as atividades da investida Cliper 
- Clinicas Pediátricas Reunidas ainda são necessárias para a SAMOC, e caso
não sejaa mesms será descontinuada por perda de objeto. A JFX - Participações
Imobiliárias destina-se a administração de imóveis de uso operacional e/ou admi-
nistrativo para a Investidora. b) Imobilizado: Os itens do imobilizado mantiveram
o custo histórico reavaliado até a data permitida pela legislação. A administração
não detectou necessidade de fazer provisão para perdas.
Descrição 2018 2017
Imobilizado
   Imóveis de uso Próprio
    Hospitalares 3.636.867 3.839.943
    Não-Hospitalares 3.132.129 1.021.190
   Bens Móveis
    Hospitalares 3.005.279 3.170.249
    Não-Hospitalares 705.673 751.156
  Imobilizações em Andamento
Outras imobilizações 462.430 462.430
Total das Imobilizações 10.942.378 9.244.968

8. Tributos e Contribuições a Recolher: A empresa possui parcelamentos para
pagamento de tributo e contribuições no curto e no longo prazo. 9. Empréstimos
e Financiamentos a Pagar: A empresa possui financiamentos para a aquisição
do imobilizado no curto e no longo prazo, referentes a aquisição de bens móveis
hospitalares, também registrados no Ativo Permanente. 10. Provisões: As pro-
visões para Imposto de Renda, Contribuição Social, Férias, Contingências Cível,
Contingências Trabalhistas, são calculadas conforme a sua natureza e de acordo
com a legislação vigente, conforme o caso. 11. Receitas Financeiras: As Recei-
tas Financeiras são oriundas de aplicações financeiras, multas e atualizações por
recebimentos em atraso. 12. Provisão Técnica:
São as provisões estabelecidas pelo Órgão Regulador:
Descrição 2018 2017
Provisão para Contraprestações não Ganhas 2.968.537 2.664.518
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados 1.835.871 1.284.050
Provisão para Eventos a Liquidar - Rede Terceirizada 1.254.819 1.000.632
Provisão para Eventos a Liquidar - SUS 2.489.729 2.410.757
Total das Provisões Técnicas 8.548.956 7.359.957
13. Recursos Próprios Mínimos: São os recursos mínimos exigidos pela
ANS entre ele Capital Mínimo, Patrimônio Mínimo Ajustado e Margem de Sol-
vência as quais a Operadora atende plenamente. 14. Partes Relacionadas:
As transações com partes relacionadas, quando houveram, foram realizadas
em condições de mercado em isonomia com as demais transações.

15. Conciliação Demonstração do Fluxo de Caixa: 2018 2017
Resultado Líquido 1.142.402 390.805
Diferença Líquida de transações que não afetam o Caixa 547.307 1.214.573
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.689.709 1.605.378
16. Aporte de Capital: Conforme AGE de 15.06.2018 foi aprovado por una-
nimidade dos sócios presentes, um Aporte de Capital no valor total de R$.
2.658.700,00 a serem utilizados na realização de obras no Hospital próprio da
SAMOC, (Casa de Saúde São João de Deus) nos próximos anos. Os valores
integralizados até 31.12.2018 constam do Patrimônio Líquido da Empresa,
conforme Demonstrações Financeiras do Exercício. 17. Capital Social: O
Capital Social, totalmente subscrito é composto por 4.484.480 ações ordiná-
rias, com valor nominal de R$ 1,00, perfazendo o montante de R$ 4.484.480
distribuído entre os sócios-quotistas. Encontra-se ainda em processo de In-
tegralização o Aporte de Capital conforme Nota 16 acima, cujos valores inte-
gralizado e a integralizar, estão demonstrados no quadro abaixo. Está ainda
aguardando aprovação da Assembleia Geral da Operadora, o aumento do
Capital de R$ 600.000,00 registrado na Conta “Adiantamento para Futuro Au-
mento de Capital” no Patrimônio Líquido.
Descrição 2018 2017
Capital Social Integralizado 4.516.202 4.484.480
Capital Social a Integralizar 2.626.978
Total Capital Social 7.143.180 4.484.480

notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
SAMOC - Sociedade Assistência Médica Odontológica e Cirúrgica S/A em 
31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir in-
titulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Entidade 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Admi-
nistração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar através da RN 209, de 
22/12/2009, estabeleceu os critérios de manutenção de Recursos Próprios Míni-
mos e constituição de Provisões Técnicas a serem observados pelas operadoras 
de planos de assistência à saúde. Atendendo ao disposto na referida Resolução 
Normativa, a SAMOC - Sociedade Assistência Médica Odontológica e Cirúr-
gica S/A possui ativos que garantem e lastreiam a integralidade das suas provi-
sões decorrentes de sua operação, bem como os Recursos Próprios Mínimos 
para o período encerrado em 31/12/2018. As demonstrações contábeis da CLI-
PER - Clínicas Pediátricas Reunidas e JFX - Participações Imobiliárias le-
vantadas em 31/12/2018 e demonstradas como valor patrimonial no valor de R$ 
585.869 (em 2017, R$ 585.569), foram por nós auditadas. A investida CLIPER 
- Clínicas Pediátricas Reunidas está em processo de avaliação se será des-
continuada ou não, por eventual perda de objeto. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administra-
ção da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação des-
sas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela ava-
liação da capacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilida-
de pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do 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 relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta 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, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contá-
beis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter 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 cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governan-
ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
RJ, 12/03/2019. Augusto Cesar Carvalho Pimentel - Contador-Responsável - 
CRC-RJ nº 080.766/O.
Auditór - Auditores Independentes S/C - CRC-RJ nº 3.058/O.

Jose Roberto Scaf - Diretor; Gilberto Baltazar dos Santos - Contador - CRC-RJ 023351/O-9
Parecer atuarial sobre as provisões técnicas constantes nas demonstrações financeiras: À Samoc S.A. - Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúr-
gica, Rio de Janeiro/RJ. 1- Examinamos as demonstrações financeiras da Operadora SAMOC S.A. - Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica, CNPJ 
33.721.226/0001-30, Registro na ANS 34.367-6, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, compreendidas por: Balanço Patrimonial e Demonstração 
do Resultado do Exercício. Nossa responsabilidade é de validar os valores das provisões técnicas atuariais contidas nessas demonstrações financeiras, calculadas 
com base em Nota Técnica Atuarial de Provisão – NTAP, em cumprimento ao anexo I, capítulo I, item 6.3.11 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS nº 435/18. 2- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas Técnicas Atuariais aplicáveis à Operadora, assim definidas pelo Insti-
tuto Brasileiro de Atuária (IBA) e ANS, restritos a: (a) avaliação dos procedimentos atuariais; e (b) análise do cumprimento da Resolução Normativa da ANS nº 393/15 
e suas alterações, no que tange à constituição das provisões técnicas consubstanciadas em Nota Técnica Atuarial de Provisões – NTAP. 3- A Operadora possui Nota 
Técnica Atuarial de Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA comunicada à ANS formalmente no Termo de Responsabilidade Atuarial do 4º trimestre 
de 2017. O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2018 para a PEONA é de R$ 1.835.870,25. 4- Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas representam adequadamente o registro do valor da provisão técnica: Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – PEONA calculado e informado à 
Operadora. Belo Horizonte, 13 de março de 2019. Beatriz Resende Rios da Mata - MIBA 1.474; Plurall Soluções e Estratégias em Saúde Suplementar Ltda. - CIBA 83.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas e Administradores da SAMOC - Sociedade Assistência Mé-
dica Odontológica e Cirúrgica S/A. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da SAMOC - Sociedade Assistência Médica Odontológica e Cirúr-
gica S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
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Inflação de Páscoa ficou em 17,5% este ano
Após dois anos de infla-

ção baixa - 0,36% em 2017 
e 2,61% em 2018 - a infla-
ção de Páscoa volta a pe-
sar no bolso do brasileiro e 
vai exigir mais criatividade 
do consumidor na hora de 
montar o cardápio da ceia 
de domingo. Segundo o 
IPC da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), os produtos 

mais procurados para a data 
tiveram, em média, alta de 
17,15%, entre abril de 2018 
e março de 2019. O índice se 
descolou bastante do IPC-10 
apurado no mesmo período, 
que registrou aumento de 
4,37%.

“A alimentação tem subi-
do mais neste início de ano, 
muito pelo fato de que este 

tem sido um período chuvo-
so. A questão climática tem 
significado um desafio para 
as lavouras, o que acaba im-
pactando na oferta e, conse-
quentemente, no preço dos 
alimentos”, detalhou Igor 
Lino, pesquisador do Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
(Ibre), da FGV e responsável 
pelo levantamento.

O grande destaque foi a 
batata-inglesa, que regis-
trou a maior alta do período: 
78,83%. O item já vinha pu-
xando a inflação para cima. 
Outros destaques também são 
a couve (21,17%), o bacalhau 
(19,35%) e o atum (10,36%), 
que acumularam alta.

“O que ajuda também a 
influenciar a alta no índice é 

a base de comparação mais 
baixa, pois tivemos dois 
anos em que a cesta de pro-
duto de Páscoa subiu abaixo 
da inflação. No caso do Ba-
calhau, soma-se a isso a alta 
do dólar no período, já que o 
pescado é importado”, rela-
tou Lino.

Apesar disso, alguns pro-
dutos tiveram reajustes abai-

xo da inflação média apurada 
pelo IPC-10, como foi o caso 
de: bombons e chocolates - 
que não computou ovos de 
Páscoa - (3,64%), sardinha 
em conserva (2,83%), azei-
tona em conserva (2,73%), 
ovos de galinha (2,08%) e 
azeite (1,13%). Já os peixes 
frescos tiveram aumento 
próximo do IPC-10.
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Relatório da Administração para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais): Senhores Acionistas, Nos termos 
das disposições legais e estatutárias, a administração da Uptick Participações 
S.A. (“Uptick” ou “Companhia”) submete à apreciação dos Senhores o relatório da 
administração e as demonstrações contábeis da Companhia, acompanhadas do 
relatório dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2018. Perfil Corporativo: A Uptick é uma sociedade por ações 
de capital aberto, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, constituída 
em 8 de setembro de 1997, e que tem por objeto social a participação em outras 
sociedades, empreendimentos e consórcios, como acionista, sócia, cotista ou 
consorciada. A Companhia mantém investimento na sua controlada em conjunto 
Cosern - Companhia Energética do Rio Grande do Norte (“COSERN”), sociedade 
por ações de capital aberto, concessionária de serviço público de energia elétrica, 
destinada a projetar, construir e explorar os sistemas de produção, transmissão, 
transformação, distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços cor-
relatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de 
direito, e atividades associadas ao serviço de energia elétrica, podendo administrar 
sistemas de produção, transmissão, distribuição ou comercialização de energia 
pertencentes ao Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços técnicos de 
sua especialidade, realizar operações de exportação e importação, organizar sub-
sidiárias, incorporar ou participar de outras empresas e praticar os demais atos 
necessários à consecução de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas 
e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado 
ao Ministério das Minas e Energia. Estrutura Acionária: A Uptick é controlada 
por algumas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), as quais 
exercem o poder de controle de forma indireta, por meio do Ennesa Fundo de 
Investimento de Ações (“Ennesa FIA”), que detém 99,99% das ações ordinárias e 
totais de emissão da Companhia. O Ennesa FIA é um fundo de investimento admi-

nistrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. e seus cotistas são: FACHESF - Fundação Chesf de Assistência 
e Seguridade Social, FASERN - Fundação Cosern de Previdência Complementar, 
FAELCE - Fundação Coelce de Seguridade Social, CELPOS - Fundação Celpe 
de Seguridade Social, FUNCASAL - Fundação Casal de Seguridade Social e 
Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar. Aspectos Econômicos 
e Financeiros: Como empresa de participação (“holding”), a Uptick tem suas Re-
ceitas Operacionais originadas da equivalência patrimonial, mensurada conforme 
sua participação no patrimônio líquido da COSERN, que no exercício de 2018 foi 
de R$ 14.062 (R$ 10.953 em 2017). Lucro Líquido do Exercício: O lucro líquido 
da Uptick, ao final do exercício de 2018, foi de R$ 13.822 (R$ 11.211 em 2017), 
que corresponde ao lucro por ação de R$ 0,2636 (R$ 0,2138 em 2017). Remu-
neração dos Acionistas: A Política Indicativa de remuneração anual mínima 
aos acionistas assegura a previsibilidade quanto ao recebimento de dividendos 
e/ou juros sobre o capital próprio calculados em 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme disposto no artigo 
30 do estatuto social da Companhia: “Artigo 30 - A Companhia distribuirá como 
dividendo obrigatório, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) 
do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. 
Parágrafo Único: As demonstrações financeiras demonstrarão a proposta da ad-
ministração de destinação da totalidade do lucro líquido do exercício, se houver, 
no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral.” Em linha com esse 
compromisso, a Uptick demonstra abaixo a remuneração distribuída 
aos acionistas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018: 2018
Lucro líquido do exercício 13.822
(-) Reserva legal - 5% (691)
Equivalência patrimonial sobre resultados abrangentes da investida (758)
Base de cálculo dos dividendos 12.373
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 3.093

2018
JCP deliberados em RCA (4.882)
Percentual de proventos distribuído com relação ao lucro do exercício 39,46%
Mercado de Capitais: As ações ordinárias da Uptick são listadas no Mercado 
de Balcão Organizado da B3, sob o código UPKP3B. As mesmas não possuem 
um mercado ativo de negociação. Informações sobre a COSERN: A COSERN 
detém a concessão para distribuição de energia elétrica em 167 dos municípios do 
Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo uma área de 53 mil Km², outorgada 
pelo Decreto de 30/12/1997 e regulada pelo Contrato de Concessão de Distribuição 
nº 08, firmado em 31/12/1997 com vigência até 31/12/2027. Adicionalmente, pela 
atual regulamentação do setor elétrico, a COSERN vem atendendo consumidores 
parcialmente e totalmente livres no Estado do Rio Grande do Norte, desde 2003. 
Os principais destaques do desempenho econômico-financeiro da COSERN em 
2018, de acordo com o seu relatório de Administração são: - O Lucro Líquido em 
2018 foi de R$ 241.682 (R$ 188.278 em 2017), apresentando um acréscimo de 
28,36% em relação ao exercício anterior. - Em 2018, a COSERN deliberou R$ 
53.727 à título de juros sobre capital. Adicionalmente, há proposta de distribuição 
de dividendos de R$ 143.778 a ser aprovada em assembleia. Para maior enten-
dimento das operações da controlada em conjunto COSERN nos segmentos de 
geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como detalhes 
adicionais seu desempenho econômico-financeiro, de sua atuação no mercado 
de capitais, de suas diretrizes estratégicas e outras informações acerca de suas 
atividades recomenda-se a leitura de suas demonstrações financeiras de 2018 em 
http://www.cosern.com.br ou pelo site da CVM em http://www.cvm.gov.br. Audito-
res Independentes: Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos 
que os nossos auditores independentes, Baker Tilly Brasil RJ Auditores indepen-
dentes, não prestaram, em 2018, quaisquer outros serviços não relacionados à 
auditoria externa da Uptick. Rio de Janeiro, 21 de março de 2019. Helder Rocha 
Falcão - Diretor Presidente e de Relação com Investidores.

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais

Ativo Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (4)  6.504 11.940
Dividendos e juros sobre capital próprio (7.3)  1.310  -
Total do circulante  7.814 11.940 
Não circulante
Tributos a recuperar (5)  3.487  3.514
Depósitos judiciais  12  12 
Investimentos em controlada em conjunto (6)  56.258 49.605
Intangível (7) 19.601 19.601
Total do não circulante  79.358 72.732
TOTAL DO ATIVO  87.172 84.672
Passivo 
Circulante
Tributos a recolher (8)  145  53
Dividendos e juros sobre capital próprio (9.5)  4.882  5.480
Contas a pagar  13  13 
Total do circulante  5.040  5.546 
Não circulante
Outros passivos circulantes  12  12 
Total do não circulante  12  12 
TOTAL DO PASSIVO  5.052  5.558 
Patrimônio líquido (9)
Capital social  49.646 49.646 
Reservas de lucros  32.683 24.501 
Dividendo adicional proposto  -  5.171
Outros resultados abrangentes (209) (204)
Total do patrimônio líquido  82.120 79.114 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  87.172 84.672 

Demonstração do resultado - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais, exceto o lucro por ação
Receitas (despesas) operacionais Nota 2018 2017
Resultado de equivalência patrimonial (6) 14.062 10.953
Despesas administrativas (11) (501) (593)
Resultado antes das receitas (desp.) financeiras 
líquidas 13.561 10.360
Receita financeira 261 873
Despesa financeira - (22)
Resultado financeiro líquido (12) 261 851
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.822 11.211
Lucro líquido básico por ação (em R$) 0,26359 0,213799

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais

2018 2017
Lucro líquido do exercício 13.822 11.211
Outros resultados abrangentes reflexos:
Ganho (perda) atuarial de plano de benefícios aos funcionários 238 (648)
Tributos diferidos sobre resultado de plano de benefícios aos 
funcionários (81) 221

157 (427)
Ganho (perda) em hedge de fluxo de caixa (245) -
Tributos diferidos sobre resultado de hedge de fluxo de caixa 83 -

(162) -
Resultado Abrangente Reflexo do Exercício,
 Líquido de Impostos 13.817 10.784

Demonstração da mutação do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Reservas de Lucros

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros a realizar

Reserva 
Legal

Dividendos 
Adicionais Propostos

Outros Resulta-
dos Abrangentes

Lucros  
Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado) 49.646 15.979 7.948 6.570 223 - 80.366
Aprovação da proposta de dividendos adicionais (6.570) (6.570)
Ganhos e perdas atuariais líquidos reflexos (427) (427)
Constituição de reserva - efeito dividendos prescritos na 
investida 14 14
Lucro líquido do exercício 11.211 11.211
Destinação do lucro líquido:
  Reserva legal 560 (560) -
  Juros sobre capital próprio deliberados (5.480) (5.480)
  Dividendos propostos 5.171 (5.171) -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 49.646 15.993 8.508 5.171 (204) - 79.114
Aprovação da proposta de dividendos adicionais (5.171) (5.171)
Ganhos e perdas atuariais líquidos reflexos 157 157
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo (162) (162)
Efeito reflexo da adoção IFRS 09 na investida (758) (758)
Lucro líquido do exercício 13.822 13.822
Destinação do lucro líquido:
  Reserva legal 691 (691) -
  Reserva de lucros a realizar 7.491 (7.491) -

    Juros sobre capital próprio deliberados (4.882) (4.882)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 49.646 23.484 9.199 - (209) - 82.120

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 13.822 11.211
Ajustes p/reconciliar o lucro do exerc.:
Juros e variações monetárias (155) (198)
Resultado da equivalência patrimonial (14.062) (10.953)

(395) 60
Aumento (redução) de Ativos e Passivos:
 Tributos a recuperar 411 (217)
 Tributos pagos 332 365
Contas a Pagar - 3

743 151
Caixa líquido decorrente das atividades operacionais 348 211
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento
Dividendos recebidos 3.521 6.893
JCP recebidos 1.346 3.445
Caixa líquido decorrente das atividades de investimento 4.867 10.338
Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (5.171) (6.767)
Pagamento de juros sobre capital próprio (5.480) (4.100)
Caixa líquido decorrente das atividades de financiamento (10.651) (10.867)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (5.436) (318)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11.940 12.258
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 6.504 11.940

Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais

2018 2017
Receitas:
Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros e outros (501) (593)
Valor adicionado líquido (501) (593)
Valor adicionado recebido em transferência:
  Resultado financeiro 261 851
  Equivalência patrimonial 14.062 10.953

14.323 11.804
Valor adicionado total a distribuir 13.822 11.211
Remuneração de capitais próprios:
 J uros sobre o capital próprio 4.882 5.480
  Dividendos adicionais - 5.171
  Lucros retidos 8.940 560

13.822 11.211
Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017- Em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma: 1. Contexto Operacional: A Uptick Participações S.A. (“Companhia”) 
é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 8 de setembro de 1997, 
e tem por objeto social a participação em outras sociedades, empreendimentos e 
consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada. A Companhia possui 
5,8192% do capital total da controlada em conjunto Companhia Energética do Rio 
Grande do Norte - COSERN (“COSERN”), sociedade por ações de capital aberto, 
concessionária de serviço público de energia elétrica, destinada a projetar, cons-
truir e explorar sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição 
e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe venham a ser 
concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e atividades associadas ao 
serviço de energia elétrica, podendo administrar sistemas de produção, transmissão, 
distribuição ou comercialização de energia pertencentes ao Estado, à União ou a 
Municípios, prestar serviços técnicos de sua especialidade, realizar operações de 
exportação e importação, organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras 
empresas e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo, 
sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia. A 
COSERN detém junto a ANEEL, a seguinte concessão: Data da Data de
Distribuição Municípios Localidades concessão vencimento

COSERN 167
Estado do Rio Grande do 

Norte 31/12/97 30/12/27
2. Apresentação das demonstrações contábeis: As principais políticas contábeis
aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. 
Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados. 2.1. Base de apresentação - As demonstrações contábeis da Compa-
nhia foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações Técnicas do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicio-
nado – DVA, nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstra-
ções contábeis, de acordo com as normas do CPC aplicáveis às companhias abertas, 
enquanto que para as normas do IFRS, representam informação contábil adicional. 
A apresentação das demonstrações contábeis foi autorizada pelo Conselho de Ad-
ministração em 21 de março de 2019. 2.2 Base de mensuração - As demonstrações 
contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto 
quando indicado de outra forma, tais como certos ativos e instrumentos financeiros, 
que podem ser apresentados pelo valor justo. 2.3 Moeda funcional e moeda de 
apresentação - As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas 
em Reais (R$), que é a moeda do principal ambiente econômico onde a Companhia 
opera (“moeda funcional"), e, também, a moeda de apresentação. 2.4 Reconheci-
mento de receita - A receita é reconhecida na extensão em que for provável que be-
nefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensu-
rada de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber. 3. Sumário das políticas contábeis: As prin-
cipais políticas contábeis da Companhia estão descritas abaixo e foram aplicadas na 
elaboração das demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018 e nas demonstrações contábeis comparativas. 3.1 Instrumentos financeiros 
- Ativos financeiros: Os ativos financeiros da Companhia são reconhecidos inicial-
mente na data da negociação em que a Companhia se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financei-
ro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo ex-
piram ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. A Companhia possui os seguintes ativos financeiros: Mensurados ao custo 
amortizado: são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não 
são cotados em nenhum mercado ativo. A classificação de ativos financeiros depen-
de da finalidade para a qual tais ativos foram adquiridos, de acordo com os preceitos 
do CPC 48/ IFRS 9, que substituiu as classificações anteriormente determinadas pelo 
CPC 38/ IAS 39. Os principais ativos financeiros que a Companhia tem classificados 
nesta categoria são depósitos bancários e aplicações financeiras, conforme demons-
trado na nota explicativa nº 4. - Passivos financeiros: Passivos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em 
que a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A 
Companhia não possui passivos financeiros relevantes. Os ativos e passivos finan-
ceiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe 
o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de liquidação em uma 
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. - Capital 
social: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais 
diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos
como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. 3.2 
Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.3 
Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com risco irrele-
vante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão classi-
ficadas como títulos para negociação, mensuradas ao valor justo por meio do resul-
tado. Estas aplicações financeiras estão registradas ao valor nominal, acrescidos dos 
rendimentos “pro-rata temporis” até a data do encerramento do exercício, não exce-
dendo ao valor de mercado. 3.4 Tributos a recuperar - São demonstrados pelos va-
lores originais efetivamente recuperáveis no curso normal das operações, atualizados 
monetariamente de acordo com as regras legais, e representam créditos fiscais as-
sociados às retenções de tributos federais. 3.5 Depósitos judiciais - Os depósitos ju-
diciais são realizados para dar curso a discussões judiciais e não estão sendo atuali-
zados monetariamente. São apresentados no ativo na expectativa de que ocorra 
desfecho favorável para a Companhia. 3.6 Outros ativos circulante e não circulante 
- São demonstrados pelos valores de custo e, quando aplicável, incluídos os rendi-
mentos e reduzidos aos valores de realização. 3.7 Investimento - Entidades contro-
ladas em conjunto são aquelas nas quais a Companhia possui controle compartilha-
do, estabelecido contratualmente e que requer consentimento unânime nas decisões 
estratégicas operacionais. A participação em controlada em conjunto está avaliada 
pelo método da equivalência patrimonial. Os dividendos recebidos desta participação 
são registrados como uma redução do valor do investimento. Em conformidade com 
o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a Companhia realiza testes 
anualmente de modo a assegurar que seu investimento esteja registrado contabil-
mente por valor que não exceda seu valor de recuperação, incluindo a parcela de ágio 
não amortizado de R$ 19.601. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 

2017, não foi identificada necessidade de reconhecimento de perda por redução ao 
valor recuperável. 3.8 Passivo circulante e não circulante - São demonstrados pelos 
valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas. 3.9 Imposto de renda e contribuição 
social - São calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigen-
tes na data de elaboração das demonstrações contábeis. A Companhia adota o re-
gime de apuração pelo lucro real, onde o imposto de renda é calculado com base na 
alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder 
a R$ 240 ano ou R$ 20 mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada 
com base na alíquota de 9%. 3.10 Estimativas contábeis - A elaboração das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que 
a Administração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro 
de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem 
a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, avaliações 
de riscos em contingências, provisões para imposto de renda e contribuição social e 
outras avaliações similares. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões 
inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as 
premissas trimestralmente. 3.11 Análise do valor de recuperação dos ativos - A Ad-
ministração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o 
valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor con-
tábil líquido ao valor recuperável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 
e 2017, não foi identificada necessidade de reconhecimento de perda por redução ao 
valor recuperável. 3.12 Novas normas e interpretações - IFRS 9 Financial instruments 
/ CPC 48 Instrumentos financeiros - Em julho 2014 o IASB emitiu o pronunciamento 
IFRS 9, que trata do reconhecimento e mensuração de ativos e passivos financeiros, 
além de contratos de compra e venda de itens não financeiros. Esta norma substitui 
o IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. A adoção foi reque-
rida a partir de 1° de janeiro de 2018 e não houve nenhum impacto na adoção deste 
pronunciamento nas demonstrações contábeis da Companhia. IFRS 15 Revenue 
from Contracts with Customers / CPC 47 Receita de contratocom cliente - Em maio 
de 2014 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 15 - Revenue from Contracts with 
customers, que trata do reconhecimento das receitas de contrato de clientes de 
acordo com a transferência de bens e serviços envolvidos para o cliente, em valores 
que reflitam o pagamento ao qual a companhia espera ter direito na transferência 
desses bens e serviços, e substitui o IAS 18 - Revenue, o IAS 11 - Construction con-
tracts e as interpretações relacionadas. A adoção foi requerida a partir de 1° de janei-
ro de 2018 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas de-
monstrações contábeis da Companhia, uma vez que não possui transações da 
natureza a que ele se refere. IFRS 16 Leases / CPC 06 (R2) Operações de arrenda-
mento mercantil - Em janeiro de 2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que 
define os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação 
de leases (arrendamentos). O IFRS 16 substitui o IAS 17 – Leases e interpretações 
relacionadas. A adoção será requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e a Companhia 
não espera nenhum impacto na adoção deste pronunciamento, uma vez que não 
possui transações da natureza a que ele se refere. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2018 2017
Aplicações Financeiras de liquidez imediata:

 Fundos de investimento  6.504 11.940 
 6.504 11.940 

Correspondem a recursos aplicados em fundo de investimento de curto prazo, admi-
nistrado pela Banco Bradesco S.A. e cuja política de investimento consiste na aplicação 
em operações de renda fixa no curto prazo, com o objetivo de acompanhar a média do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou a taxa Selic. A rentabilidade acumulada 
em 2018 foi 5,99% (9,90% acumulada em 2017). 5. Imposto de renda e contribuição
social : 5.1 Tributos a recuperar: 2018 2017
Não circulante
Imposto de renda 3.268 3.326
Contribuição social 219 188

3.487 3.514
Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente no resgate de aplica-
ções financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição social. 
A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido 
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de 
Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Im-
posto de Renda e de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para 
a compensação dos tributos correntes. 5.2 Reconciliação dos montantes 
de contribuição social e impostos de renda registrados nos resultados e 
os montantes calculados pela aplicação das alíquotas oficiais em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 2018 2017

IR CSLL IR CSLL
Alíquota do I.R. e CSLL - Legislação 25% 9% 25% 9%
Lucro contábil antes do I.R. e CS 13.822 13.822 11.211 11.211
Ajustes ao lucro líquido que afetam o
 resultado fiscal do período:
(+) Adições

Juros sobre capital próprio 3.126 3.126 3.222 3.222
Subtotal adições 3.126 3.126 3.222 3.222
(-) Exclusões
 Equivalência Patrimonial (14.062) (14.062) (10.953) (10.953)
 Juros sobre capital próprio (4.882) (4.882) (5.480) (5.480)
Subtotal exclusões (18.944) (18.944) (16.433) (16.433)
Prejuízo fiscal (1.996) (1.996) (2.000) (2.000)
I.R. e contribuição social no resultado - - - -
6. Investimento: 6.1 Movimentação do Investimento na Cia. Energética do Rio
Grande do Norte - COSERN: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
e 2017, a participação da Companhia na Controlada em conjunto COSERN, está
a seguir demonstrada: 2018 2017
Saldo no início do exercício  49.605  49.181 
Equivalência patrimonial  14.062  10.953 
Ganhos e perdas líquidos sobre ativos atuariais reflexos  157  (427)
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo  (162)  - 
Efeito reflexo da adoção IFRS 09 na investida  (758)  - 

2018 2017
Juros sobre o capital próprio (3.126)  (3.223)
Dividendos (3.520)  (6.893)
Dividendos prescritos na COSERN  - 14 
Saldo no final do exercício  56.258  49.605
6.2 Informações sobre a Cia. Energética do Rio Grande do Norte - COSERN

2018 2017
Quantidade de ações da COSERN
Subscritas e integralizadas 168.074.028 168.074.028
Capital social da COSERN 542.339 542.339
Lucro líquido do exercício 241.682 188.278
Patrimônio líquido do exercício 966.768 852.438
Quantidade de ações possuídas pela Uptick:
Ordinárias 7.576.650 7.576.650
Preferenciais – Classes A 1.156.609 1.156.609
Preferenciais – Classes B 1.047.352 1.047.352
Subscritas e integralizadas 9.780.611 9.780.611
Participação da Uptick no capital da COSERN
Capital votante 5,8396% 5,8396%
Capital social 5,8192% 5,8192%
A participação inicial na COSERN foi adquirida por meio de leilão público realizado 
em 12 de dezembro de 1997 e de leilão especial realizado em 20 de fevereiro de 
1998. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM deferiu, em 4 de janeiro de 1999, o 
registro como companhia aberta da COSERN, para negociação dos seus valores 
mobiliários em bolsa de valores.  A Uptick é controladora em conjunto da COSERN, 
nos termos do Protocolo de Entendimentos firmado entre os acionistas daquela 
empresa em 11 de dezembro de 1997. Em reunião de 11 de julho e 13 de dezembro 
de 2000, o Conselho de Administração da Companhia aprovou sua participação 
na 1ª e 2ª Ofertas Públicas de Ações da COSERN, realizadas em 12 de maio e 22 
de dezembro de 2000, ofertadas e adquiridas ao preço unitário de R$ 3,90. Nessas 
ofertas públicas foram adquiridas 851.280 ações ordinárias e 936.299 ações prefe-
renciais adicionais. 6.3 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) - A 
composição analítica dos valores deliberados ou propostos pela Controlada em 
conjunto COSERN, está a seguir demonstrada:

Delibera-
ções 2018

Ato 
societário: Tipo de Provento

Valor por ação 
(R$)

Valor Total 
(R$ mil):

27/03/2018 AGO Dividendos adicionais 0,3521119177 ON 3.521
0,3873231095 

PNA/B
28/06/2018 RCA JCP(*) 0,1583823246 ON  1.584 

0,1742205570 
PNA/B

19/12/2018 RCA JCP(*) 0,1541532890 ON  1.541 
0,1695686179 

PNA/B
 6.646 

(*) Aos montantes de JCP supra citados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e 
resultam no valor líquido de R$ 2.657.

Delibera-
ções 2017

Ato 
societário Tipo de Provento

Valor por ação 
(R$) Valor bruto

14/03/2017 AGO Dividendos adicionais 0,3717426214 ON 3.718
0,4089168835 

PNA/B
14/03/2017 AGO Dividendos 0,0017236525 ON  17 

0,0018960178 
PNA/B

30/06/2017 RCA JCP(*) 0,1663688116 ON  1.664 
0,1830056928 

PNA/B
15/09/2017 RCA Dividendos 0,3157806819 ON  3.159 

0,3473587501 
PNA/B

15/09/2017 RCA JCP(*) 0,1029574443 ON  1.030 
0,1132531887 

PNA/B
04/12/2017 RCA JCP(*) 0,0527342626 ON  528 

0,0580076889 
PNA/B

 10.116 
(*) Aos montantes de JCP supra citados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e
resultam no valor líquido de R$ 2.738. 7. Intangível: 2018 2017
Ágio no investimento 19.601 19.601
O ágio tem origem na aquisição do direito de exploração de serviço público de energia 
elétrica e estava sendo amortizado pelo método linear pelo prazo de 30 (trinta) anos. 
A partir de 1º de janeiro de 2009, conforme determinação da Lei 11.638/07, o ágio 
deixou de ser amortizado. Para fins de teste do valor recuperável do investimento, 
incluindo o valor do ágio, a Companhia contratou um laudo de avaliação econômico-
financeira da participação da Uptick na Cosern, com base na metodologia de fluxo 
de caixa descontado e múltiplos. O modelo de avaliação econômico-financeira 
baseado na metodologia de fluxo de caixa descontado determina o valor econômico 
da COSERN, calculando o valor presente dos fluxos de caixa projetados, ou seja, as 
receitas e despesas (incluindo os investimentos necessários para manter e expandir 
as atividades da empresa). Foram analisados indicadores internos e externos do 
segmento de distribuição de energia elétrica, a partir de premissas disponíveis no 
mercado. A partir dos resultados apresentados no referido laudo concluímos, por-
tanto, que o valor da Companhia investida em 2018 e 2017, supera o montante do 
saldo contábil do investimento incluindo a parcela do ágio não amortizado, dessa 
forma não sendo requerido nenhum ajuste de impairment. 8. Tributos a recolher:

2018 2017
Tributos sobre serviços de terceiros 1 1
PIS a recolher 26 9
COFINS a recolher 119 43

145 53
9. Patrimônio líquido: 9.1 Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o 
capital social subscrito e integralizado da Companhia, no valor de R$ 49.646, está 
representado por 52.437.003 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
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nominal. A participação acionária está assim distribuída:
Acionistas Qtde. de ações
Ennesa Fundo de Investimento em Ações 52.437.002
Outros 1
Total 52.437.003
9.2 Reservas de Lucros - a) Reserva legal - Foi constituída em conformidade 
com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia na base 
de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. Em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, foram constituídos os montantes de R$ 691 e R$ 560, 
respectivamente. b) Reserva de lucros a realizar - O resultado da Companhia 
é composto basicamente pela equivalência patrimonial com a Controlada em 
conjunto COSERN. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia apresenta 
nessa reserva um saldo de R$ 23.484 e R$ 15.993, respectivamente. A constituição 
desta reserva está em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 202 da 
Lei 6.404/76, o qual define que o pagamento do dividendo poderá ser limitado ao 
montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença 
seja registrada como reserva de lucros a realizar.
Movimentação das reservas de lucros R$ mil
Saldo de reserva de lucros em 31 de dezembro de 2016 23.927
Constituição de reserva legal em 31/12/2017 560
Constituição de reserva de lucros a realizar - efeito dividendos prescritos 
na investida 14
Saldo de reserva de lucros em 31 de dezembro de 2017 24.501
Constituição de reserva legal em 31/12/2018 691
Constituição de reserva de lucros a realizar em 31/12/2018 7.491
Saldo de reserva de lucros em 31 de dezembro de 2018 32.683
9.3 Outros resultados abrangentes reflexos - No patrimônio líquido, a demons-
tração de outros resultados abrangentes reflexos, em atendimento ao CPC 26 (R1), 
inclui os ganhos e perdas, não realizados, decorrentes da mensuração a valor justo 
do ativo financeiro disponível para venda e efeito de hedge de fluxo de caixa, líquidos 
dos efeitos tributários, na controlada COSERN. 9.4 Resultado básico por ação - O 
cálculo de lucro por ação básico foi baseado no lucro líquido atribuível aos acionis-
tas controladores e o número médio ponderado de ações em circulação durante 
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 9.5 Dividendos e juros 
sobre o capital próprio - Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos 
não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da 
legislação em vigor e deduzidos das destinações determinadas pela Assembleia 
Geral.  A composição dos montantes de dividendos e JCP deliberados em 2018 e 
2017 está composta como segue:

2018

Data
Ato 

societário
Tipo de 

Provento
Valor por ação ON 

(em R$)
Valor 
Total

23/04/2018 AGO/E Dividendos 0,09861138660 5.171
27/06/2018 RCA JCP 0,03777866557 1.981
26/12/2018 RCA JCP 0,05531704395 2.901

10.053
2017

Data
Ato 

societário
Tipo de 

Provento
Valor por ação ON 

(em R$)
Valor 
Total

26/04/2017 AGO/E Dividendos 0,1252885708 6.570
02/10/2017 AGE (*) Dividendos 0,0033362309 175
28/12/2017 RCA JCP 0,1045063540 5.480

12.225
A movimentação do saldo da conta de dividendos e JCP a pagar é composta como 
segue:
Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.100
Dividendos e JCP declarados 12.225
Atualização monetária de dividendos 22
Dividendos e JCP pagos (10.867)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.480
Dividendos e JCP declarados 10.053
Dividendos e JCP pagos (10.651)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.882
A base de cálculo dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o valor 
proposto relativo aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, é a 
seguinte:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 13.822 11.211
(-) Reserva legal - 5% (691) (560)
Equivalência patrimonial sobre resultados abrangentes da 
investida (758) -
Base de cálculo dos dividendos 12.373 10.651
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 3.093 2.663
JCP deliberados em RCA (4.882) (5.480)
Dividendos adicionais propostos - (5.171)
Total de proventos deliberados no exercício (4.882) (10.651)
Percentual de proventos distribuído no exercício 39,46% 100,00%

10. Instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de ativos e
passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações 
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto,
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para
produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência,
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter 
um efeito material nos valores de realização estimados. A administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia 
não efetua aplicações de caráter especulativo, seja em derivativos, seja em outro
ativo de risco. 10.1 Ativos e passivos financeiros - Os ativos e passivos financeiros da
Companhia são caixa e equivalentes de caixa, proventos a receber de controlada em
conjunto, depósitos judiciais, e proventos a pagar à controladora e fornecedores. Em
31 de dezembro de 2018 e 2017, os valores estimados de mercado dos instrumentos
financeiros podem ser assim demonstrados: 2018 2017

Natureza Categoria

Valor 
contá-

bil

Valor de 
merca-

do

Valor 
contá-

bil

Valor de 
merca-

do
Caixa e equivalentes 
de caixa

Mensurados ao custo 
amortizado 6.504 6.504 11.940 11.940

Proventos a receber 
com controlada em 
conjunto

Mensurados ao custo 
amortizado 1.310 1.310 - -

Depósitos judiciais
Mensurados ao custo 
amortizado 12 12 12 12

Proventos a pagar à 
controladora

Mensurados ao custo 
amortizado 4.882 4.882 5.480 5.480

Contas a pagar serviços 
prestados

Mensurados ao custo 
amortizado 13 13 13 13

10.2 Risco de crédito - A contratação e o controle de operações financeiras são 
efetuados através de critérios gerenciais periodicamente revisados que consideram 
requisitos de solidez financeira, confiabilidade e perfil de mercado da entidade 
com a qual são realizadas.  10.3 Risco de fraude - A Companhia monitora todas 
as transações financeiras realizadas no curso do exercício não havendo nenhum 
indicio de erro intencional. 10.4 Risco de taxa de juros - O resultado financeiro da 
Companhia está suscetível a variações decorrentes das operações com aplicações 
financeiras em títulos públicos federais ou papéis pré-fixados indexados à média 
do CDI ou à Taxa Selic.
11. Despesas operacionais: 2018 2017
Serviços de terceiros  (431)  (389)
Publicações  (46)  (179)
Outras (24) (25)

 (501)  (593)
12. Resultado financeiro: 2018 2017
Renda de aplicações financeiras  106  653 
Juros Selic s/ créditos tributários  155  220 
Variação monetária de dividendos a pagar - (22)

 261  851 
13. Transações com partes relacionadas e remuneração dos administradores:
A Companhia é controlada pelo Ennesa Fundo de Investimento em Ações, sendo
este controlado pelos seguintes fundos de pensão: (a) FACHESF - Fundação Chesf
de Assistência e Seguridade Social, (b) FASERN - Fundação Cosern de Previdência
Complementar, (c) Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar, (d) FUN-
CASAL - Fundação Casal de Seguridade Social, (e) CELPOS - Fundação Celpe de
Seguridade Social, (f) FAELCE - Fundação Coelce de Seguridade Social. Foram
considerados como partes relacionadas os acionistas controladores, controladas e 
coligadas, entidades com controle conjunto, entidades sob o controle comum e que
de alguma forma exerçam influências significativas sobre a Companhia. A remune-
ração dos administradores é realizada integralmente pelos controladores (Fundos
de pensão). A Companhia não realizou qualquer pagamento ao pessoal-chave da
administração, assim como não há remuneração baseada em ações da própria
Companhia ou incentivos de longo prazo.
Helder Rocha Falcão - Diretor Presidente e de Relação com Investidores. 
Marcílio Quintino Correia da Silva - Diretor Administrativo. Francisco Camurça 
Júnior - Diretor Financeiro. Flávio Freitas Thomaz Pereira - Contador CRC RJ 
081603/O-0.
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018: UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A: Rio de Janeiro, 
21 de março de 2019. Os diretores da Uptick Participações S.A., para fins do disposto 
nos incisos V e VI do § 1º do art. 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que 
reviram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da Uptick rela-
tivas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Atenciosamente, Helder Rocha 
Falcão - Diretor Presidente e de Relação com Investidores. Marcílio Quintino Correia 
da Silva - Diretor Administrativo. Francisco Camurça Júnior -  Diretor Financeiro.
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Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018: UPTICK PARTICIPAÇÕES 
S.A.: Rio de Janeiro, 21 de março de 2019. Os diretores da Uptick Participações 
S.A., para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM 
nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões 
expressas no relatório da Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes, relativa-
mente às demonstrações financeiras da Uptick referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2018. Atenciosamente, Helder Rocha Falcão - Diretor Presidente 
e de Relação com Investidores. Marcílio Quintino Correia da Silva - Diretor Admi-
nistrativo. Francisco Camurça Júnior - Diretor Financeiro.
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras: Aos 
Administradores e Acionistas da UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.. Rio de Ja-
neiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da UPTICK 
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UPTICK PARTICIPA-
ÇÕES S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financei-
ro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 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 “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação

à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade 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. Principais assuntos de 
auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demons-
trações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre 
esses assuntos. Investimento na Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte – COSERN: O investimento na Componente Companhia Energética do Rio 
Grande do Norte – COSERN representa um dos principais ativos da UPTICK e 
possui significativa importância financeira. Procedimentos de auditoria: Confor-
me Norma NBC TA 600, tivemos acesso às informações do auditor da componen-
te bem como à documentação relevante de auditoria. Obtivemos evidência da au-
ditoria apropriada e suficiente sobre o valor contábil do investimento da Companhia 
na Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN. Adicionalmente, 
avaliamos a adequação das divulgações da Companhia sobre este assunto. Ágio 
do investimento na Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN: 
Conforme descrito na explicativa nº 7, a Companhia mantém registrado em 31 de 
dezembro de 2018, ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura alocado 
ao investimento Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN em 
montante de R$ 19.601 mil. A Administração avalia anualmente o risco de impairment 
dessa unidade geradora de caixa. Para 31 de dezembro de 2018, a UPTICK con-
tratou uma Empresa especializada que efetuou a avaliação econômico financeira 
através da metodologia do fluxo de caixa descontado. Procedimentos de audito-
ria: Com base no laudo de avaliação elaborado por Empresa contratada pela UP-

TICK, datado de 08 de fevereiro de 2019, avaliamos e questionamos as premissas 
utilizadas para a avaliação econômico financeira do investimento na COSERN. 
Nossa revisão teve como objetivo a avaliação dos critérios e premissas adotados 
para fundamentar o valor recuperável do ativo “Investimento na COSERN”, à luz 
do Pronunciamento Técnico CPC – 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos anteriormente 
mencionados, consideramos que as premissas e critérios utilizados são adequados 
para a manutenção do ágio do investimento na Companhia Energética do Rio 
Grande do Norte – COSERN. Demonstração do valor adicionado: A demonstra-
ção do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apre-
sentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedi-
mentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros con-
tábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequa-
damente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defini-
dos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstra-
ções financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financei-
ro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar a Com-
panhia 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 financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter seguran-
ça razoável de que as demonstrações financeiras, 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 influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, 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 suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 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 Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações 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 manter em continuida-
de operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance pla-
nejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governan-
ça declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os
requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacio-
namentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independên-
cia, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que 
foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demons-
trações financeiras do exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que
o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar 
os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 20 de mar-
ço de 2019. Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes - CRC-RJ 005.333/O-
0. Paulo Buzzi Filho - Contador – CRC-RJ 071.138/0.

COI - Clínicas Oncológicas Integradas S.A.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(em milhares de reais)

DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONTADOR
Diretor Superintendente: Mauro Medeiros Borges

Diretor: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe
Diretor: Fernando Meton de Alencar Camara Vieira

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes 
e encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 151.461 95.644
Caixa e equivalentes de caixa 60.464 16.555
Contas a receber 58.231 47.967
Estoques 18.087 15.279
Créditos tributários 11.061 12.756
Instrumentos financeiros derivativos 1.551 1.963
Dividendos a receber 557 557
Outros créditos 1.510 567
Não circulante 5.160 13.106
Tributos diferidos 5.150 11.621
Adiantamento para futuro aumento de capital - 417
Instrumentos financeiros derivativos - 1.068
Outros créditos 10 -

75.839 78.314
Investimentos 8.152 6.985
Imobilizado 64.325 67.601
Intangível 3.362 3.728
Total do ativo 232.460 187.064

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 67.580 64.746
Fornecedores 39.164 34.937
Empréstimos e financiamentos 4.188 12.839
Obrigações com pessoal 5.239 5.042
Tributos 5.492 3.455
Dividendos a pagar 12.504 7.456
Outros débitos 993 1.017
Não circulante 1.312 6.350
Empréstimos e financiamentos - 3.617
Provisão para riscos tributários e trabalhistas 428 1.763
Outros débitos 884 970
Patrimônio líquido 163.568 115.968
Capital social 83.170 83.170
Reserva de capital 8.859 8.859
Reserva de lucros 64.083 23.939
Adiantamento para futuro aumento de capital 7.456 -
Total do passivo 232.460 187.064

31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida 427.925 353.298
Custo dos serviços prestados (349.612) (297.129)
Lucro bruto 78.313 56.169
Despesas administrativas (2.067) (4.421)
Outras despesas operacionais, líquidas (1.733) (2.146)
Resultado de equivalência patrimonial 687 2.346
Resultado antes das receitas e despesas financeiras 75.200 51.948
Receita financeira 7.061 7.777
Despesa financeira (5.004) (10.206)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 77.257 49.519
Imposto de renda e contribuição social (24.609) (18.124)
Lucro líquido do exercício 52.648 31.395
Lucro líquido por ação - em reais - (R$) 0,98 0,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reserva de lucros
Capital 
 social

Reserva de 
 capital

Reserva  
 legal

Reserva de 
 lucros retidos

Lucros  
 acumulados

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Total do patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 83.170 8.859 - - - - 92.029
Lucro líquido do exercício - - - - 31.395 - 31.395
Constituição de reserva legal - - 1.570 - (1.570) - -
Constituição de reserva de lucros retidos - - - 22.369 (22.369) - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (7.456) - (7.456)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 83.170 8.859 1.570 22.369 - - 115.968
Recursos para aumento de capital - - - - - 7.456 7.456
Lucro líquido do exercício - - - - 52.648 - 52.648
Constituição de reserva legal - - 2.632 - (2.632) - -
Constituição de reserva de lucros retidos - - - 37.512 (37.512) - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (12.504) - (12.504)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 83.170 8.859 4.202 59.881 - 7.456 163.568

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 77.257 49.519
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao 
caixa e equivalentes de caixa gerados (aplicados) 
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 9.154 9.124
Provisão para perdas sobre contas a receber 557 464
Perdas sobre contas a receber 1.717 2.448
Provisão para riscos tributários e trabalhistas (1.335) (699)
Variação dos derivativos 1.480 3.124
Resultado de equivalência patrimonial (687) (2.346)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos 1.809 3.555
Outros 725 -

90.677 65.189
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (12.121) (4.101)
Estoques (2.808) (1.308)
Créditos tributários 915 (9.110)
Outros créditos (953) 313
Fornecedores 4.227 7.141
Obrigações com pessoal 197 (130)
Tributos 2.037 (2.347)
IR e CSLL pagos (17.689) (3.889)
Outros débitos (430) (3.391)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 64.052 48.367
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de ativo imobilizado (5.468) (726)
Adição de ativo intangível (119) (99)
Aumento de capital em controladas (480) (3.300)
Depósito vinculado - 26
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (6.067) (4.099)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 7.456 -
Empréstimos e financiamentos pagos (14.076) (42.587)
Dividendos pagos (7.456) -
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (14.076) (42.587)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 43.909 1.681
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 16.555 14.874
Final do exercício 60.464 16.555
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 43.909 1.681

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2019.
A Administração.

1. Contexto Operacional. A COI - Clínicas Oncológicas Integradas S.A. (“COI 
- Clínicas” ou “Sociedade”) tem sede na Avenida das Américas, 6205, loja E,
salas 208 e 302, Barra da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro, e tem
por finalidade a prestação de serviços médicos relacionados ao tratamento
oncológico, incluindo serviços de atendimento domiciliar (homecare).
2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações 
contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
e 2017 são apresentados em milhares de reais, exceto quando mencionado de 

outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas 
e políticas contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica 
Internacional S.A.


