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Garis encerram
greve que 
praticamente 
não houve

Os garis do Rio de Janeiro en-
cerraram a greve, que começou na 
madrugada de sexta-feira, e tinha 
sido suspensa na tarde do mesmo 
dia à espera de uma nova proposta 
da Companhia de Limpeza Urbana 
(Comlurb) para o acordo salarial. 
Os trabalhadores aceitaram a pro-
posta discutida nesta segunda-feira 
durante uma audiência de concilia-
ção no Tribunal Regional do Traba-
lho do Rio de Janeiro, no centro da 
capital fluminense. O reajuste será 
de 4,7% sobre o salário, mas terá 
impacto em outros benefícios rece-
bidos mensalmente.

Durante a audiência, a Comlurb 
se comprometeu em não promo-
ver qualquer tipo de retaliação aos 
empregados que aderiram à parali-
sação e também em pagar os dias 
parados. A procuradora do Minis-
tério Público do Trabalho, Débora 
Félix, que acompanha as negocia-
ções desde o início, quando rece-
beu uma comissão dos empregados 
para tratar do assunto, disse que a 
sessão representou avanços para os 
trabalhadores. “Eles conquistaram 
vários itens de conteúdo financeiro 
que podem ter uma representação 
interessante para eles, talvez o per-
centual que almejavam não chegou 
ao ideal mas se aproximou. E na re-
alidade eles estão tendo 1% a mais 
do IPCA que é o mesmo que várias 
categorias estão conseguindo. En-
tão estão tendo um ganho real man-
tendo um colchão de benefícios que 
muitas empresas hoje não estão 
mais sustentando”, disse.

A decisão dos garis de aceitar a 
proposta do acordo coletivo foi to-
mada em uma assembleia realizada, 
na tarde desta segunda-feira.

Privatização põe em risco 
lucratividade da Petrobras
Estudo da Aepet 
mostra que venda de 
ativos só contribuiu 
com 25% da redução 
da dívida

“A vocação entreguista das se-
guidas gestões da Petrobras, co-
mandada no governo de Jair Bolso-
naro por Roberto Castello Branco, 
não tirou da empresa seu papel de 
destaque entre as estatais brasilei-
ras e as petrolíferas do mundo.” A 
avaliação é do conselheiro da Asso-
ciação de Engenheiros da Petrobras 
(Aepet) e do Petros Ronaldo Tedes-
co. Ele destacou que o processo de 
privatização pelo qual a companhia 
passa teve peso pequeno na dimi-
nuição do déficit nos últimos anos.

“A Petrobras teve uma redução 
brutal da sua dívida, foi inclusive 
a grande meta das últimas direções 
com Ivan Monteiro à frente, só que 
isso aconteceu, pelos estudos que 
fizemos na Aepet, com 75% dessa 
redução em função da geração de 
caixa e apenas 25% com a venda 
de ativos. Apesar de toda essa si-
tuação, a Petrobras continua bom-
bando como uma empresa nacional, 
referência, como uma empresa ren-

tável, com geração de caixa extra-
ordinária”, citou.

O dirigente ressaltou, no entan-
to, que os planos de desestatização 
por ordem do Palácio do Planalto 
podem fazer com que os lucros da 
empresa sejam reduzidos drastica-
mente.

“O que está acontecendo é que o 
projeto do governo e da atual dire-
ção da Petrobras é contrário a isso, 
é de venda de ativos que vai redu-
zir a geração de caixa. A Petrobras 
pela sua excelência, qualidade dos 
profissionais, pelo projeto nacional 
integrado das refinarias, da explo-
ração e da instituição, continua sen-

do uma potência econômica e vive 
esse momento difícil muito mais 
em função da gestão privatista que 
está sendo feita do que propriamen-
te por sua característica intrínseca 
de empresa integrada a nível nacio-
nal”, continuou Tedesco.

O Petros, plano de Previdên-
cia dos profissionais da Petrobras, 
atravessa dificuldades de financia-
mento por conta da falta de gestão 
da estatal, responsável única por 
controlar todos os processos, esco-
lhendo diretores e conselheiros.

Em uma tentativa de salvar o 
Petros, foi aprovado em 2017 o 
pagamento de contribuições extra-

ordinárias, que elevaram em média 
ao triplo o valor dos descontos de 
funcionários da ativa e de aposen-
tados. As entidades dos petroleiros 
buscaram decisões liminares na 
Justiça para evitar que a medida 
fosse posta em prática.

“Esse pagamento inviabiliza não 
só o plano como a vida das pesso-
as. Essa gestão da Petrobras tem se 
mostrado desastrosa, eles acusam 
governo A, B e C, se dizem vítimas 
do processo da Lava Jato, mas na 
verdade dentro do Petros a Petro-
bras não é vítima, é algoz. Ela é a 
grande responsável por toda essa 
situação”, declarou o conselheiro.

Tedesco: entreguismo das últimas gestões não tirou protagonismo da empresa

Dois terços das despesas  
da União estão indexadas

Mesmo sujeitos a um teto, os gas-
tos federais são rígidos e crescem 
automaticamente, tirando espaço 
para investimentos do Orçamento. 
A conclusão consta de levantamento 
divulgado nesta segunda-feira pela 
Secretaria do Tesouro Nacional.

Segundo o Tesouro, 67,7% das 
despesas primárias previstas para 
este ano são corrigidas, de alguma 
forma, por indexadores. Elas so-
mam R$ 956,7 bilhões de um total 
de R$ 1,412 trilhão de gastos auto-
rizados para este ano.

A secretaria listou 10 despesas de 
alguma forma indexadas a parâme-
tros da economia. Os benefícios da 
Previdência Social, o abono salarial e 

o seguro-desemprego são corrigidos 
pelo salário mínimo e pela inflação 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). O Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) é vin-
culado ao salário mínimo.

Os mínimos constitucionais para 
a saúde e a educação, as emendas 
individuais e de bancada são cor-
rigidos pela inflação oficial – o 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) de julho de 
um ano a junho do ano seguinte. O 
Fundo Constitucional do Distrito 
Federal, que complementa salários 
dos servidores da saúde, da educa-
ção e da segurança do DF, é inde-
xado pela receita corrente líquida.

Dívida três vezes maior que PIB 
mundial ameaça economia global

O novo relatório do Instituto de 
Finanças Internacionais, recém-
divulgado, traz um dado alarmante: 
a dívida global aumentou em US$ 
3,3 trilhões (R$ 13 trilhões) so-
mente no ano passado, elevando o 
montante do débito para US$ 243 
trilhões (R$ 955 trilhões). Trata-se 
de um montante recorde, três vezes 
superior ao PIB mundial, ou seja, 
ao valor de todos os produtos e ser-
viços do planeta.

Nos países desenvolvidos, o ín-
dice de endividamento, extrema-
mente elevado, atingiu 390% do 
PIB, enquanto que nos mercados 
emergentes o efeito foi ao contrário 
— o aumento da dívida abrandou, 
atingindo seu nível mais baixo des-
de 2001.

Para analistas, essa dívida in-
controlável e gigantesca é o resul-
tado da política irresponsável dos 
bancos centrais ocidentais, que se 
tornaram viciados em imprimir di-
nheiro e emitir empréstimos.

“Os bancos centrais mundiais 
estão criando dívidas sem se preo-
cuparem com o que lhes irá aconte-
cer no futuro”, afirma o analista de 
investimentos John Moldin.

No final do ano passado, os 
economistas do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) apontaram a 
insustentável dívida global como 
a principal ameaça para a econo-
mia mundial. O FMI afirmou que 
os governos da maioria dos países 
falharam quase todas as reformas 
necessárias para proteger o sistema 
bancário das ações arriscadas dos 
especuladores, que causaram uma 
poderosa reação em cadeia e o co-
lapso de 2008.

De acordo com a colunista da 
agência de notícias russa Sputnik 
Natalya Dembinskaya, a verdadei-
ra máquina da dívida são os EUA, 
cujo déficit quase triplicou desde 
2000 e agora excede US$ 73,6 tri-
lhões, o que representa 106% do 
PIB.

A dívida das empresas não finan-
ceiras nos EUA está próxima dos 
máximos registrados antes da cri-
se de 2008. Outro recorde US$ 22 
trilhões – foi quebrado pelos EUA 
devido a sua preocupante dívida 
pública.

Em dois dois anos, o governo 
norte-americano contraiu quase 
US$ 2 trilhões e, segundo a Bloom-
berg, nos próximos dois anos esse 
montante será acrescido de mais 
4,4 trilhões. A previsão do Departa-
mento de Orçamento do Congres-
so é que o déficit deste ano seja de 
15,1% – até US$ 897 bilhões e, em 
2022, exceda a marca do trilhão. Já 
os bancos de investimento acredi-
tam que a dívida pública americana 
atingirá 140% do PIB até 2024. 

Especialistas especulam que Wa-
shington tem pouco tempo para re-
verter a situação, caso contrário, o 
país enfrentará uma crise em gran-
de escala comparável à Grande De-
pressão dos anos 30. 

Esquerda recupera o poder na Espanha
Apesar do avanço da extrema-

direita, que após quase 40 anos vol-
tam ao Congresso espanhol, o Par-
tido Socialista Operário Espanhol 
(PSOE) deu um banho nas urnas 
neste domingo e garantiu a vitória 
folgada do primeiro-ministro Pedro 
Sánchez, que obteve quase 29% 
dos votos, conquistando 123 dos 
350 assentos no Congresso.

Em segundo lugar veio o con-

servador Partido Popular (PP), 
que caiu para 66 assentos – me-
nos da metade dos 137 que de-
tinha, e ainda abaixo dos prog-
nósticos mais pessimistas. Atrás 
dele ficou o liberal Ciudadanos 
(Cs), com 57 deputados, e a 
aliança populista de esquerda 
Unidas Podemos, com 42 depu-
tados.

Nenhum dos grandes blocos po-

líticos, porém, alcançou a maioria 
absoluta de 176 assentos para go-
vernar sozinho. Assim, será neces-
sária a formação de uma coalizão 
de governo.

Um marco desta eleição foram 
os 24 assentos conquistados pelo 
ultradireitista Vox, significando 
que, pela primeira vez desde 1982, 
os extremistas de direita estão de 
volta ao Congresso espanhol. 
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A proposta de reforma 
da Previdência é de Paulo 
Guedes. Insisto nisso por-
que ainda há gente acredi-
tando que se trata de uma 
iniciativa de Jair Bolsonaro. 
Bolsonaro não tem nenhu-
ma noção do que significa. 
Foi convencido de que se 
trata de uma questão eco-
nômica e, como tal, ele a 
entregou às mãos do minis-
tro plenipotenciário a quem 
confiou a condução dos 
assuntos econômicos. Sen-
do ignorante tanto de ques-
tões econômicas quanto de 
questões sociais que este-
jam à margem de religião, 
Bolsonaro é um Pilatos que 
lava as mãos nas reformas.

Isso é importante porque 
a República está entregue a 
um tecnocrata que não tem 
nem precisa ter qualquer 
preocupação com a reação 
do povo a suas iniciativas. 
Não precisou nem precisa 
de voto. Em razão da re-
conhecida ignorância do 
presidente em economia, 
ficamos numa situação ab-
solutamente inusitada na 
história do país na qual, 
desde a ditadura, o poder 
político real não precisa de 
prestar contas ao eleitorado. 
Faz o que bem lhe apetece, 
naturalmente invocando de 
forma hipócrita o interesse 
abstrato do povo.

O lado tenebroso desse 
processo é que o responsá-
vel pelo poder econômico 
não se sente na obrigação 
de apresentar um plano de 
resgate da economia bra-
sileiro. Estamos indo para 

o quarto ano de depressão, 
desde 2015, e a atitude do 
Ministério da Economia é 
como se estivéssemos na-
vegando em mares calmos, 
sem queda do PIB e sem as 
taxas de desemprego porno-
gráficas com as quais esta-
mos convivendo. E graças 
às classes dominantes e aos 
dirigentes políticos, que se 
cobrem reciprocamente, a 
crise se tornou algo normal.

Todos os presidentes 
da Nova República que se 
defrontaram com crises 
econômicas de algum tipo 
assumiram o poder toman-
do iniciativas imediatas de 
enfrentá-las. Alguns, como 
Fernando Collor e Sarney, 
não tiveram sucesso, mas 
tentaram. Sarney teve a co-
ragem de assumir o Plano 
Cruzado, um êxito sabo-
tado pelo empresariado, e 
Collor fez um plano louco, 
que de alguma forma prepa-
rou o país para acabar com 
a hiperinflação. Fernando 
Henrique herdou de Itamar 
o bem sucedido Plano Real, 
e Lula enfrentou com em-
penho o desemprego.

Dilma herdou uma situ-
ação econômica equilibra-
da que só sairia dos trilhos 
por razões principalmente 
políticas. Mesmo ela, po-
rém, no início do segundo 
mandato reagiu aos sinais 
de recessão, embora com 
uma providência desastra-
da: trouxe para o Ministé-
rio Joaquim Levy, um pre-
decessor de Paulo Guedes, 
obstinado por ajuste fiscal, 
e já na trilha neoliberal. Daí 
para frente veio o desastre 
da chamada Ponte para o 
Futuro de Moreira Franco/
Temer, que nos empurrou 
para a maior depressão da 
nossa história, turbinada 
agora por Guedes.

É sintomático que os di-
rigentes que nos afundaram 
na crise econômica e nos 
mantêm nela se revelaram 
ou se revelam indiferentes 
ao principal foco da crise, 
o desemprego. São pene-
tras na nossa democracia 
política, pois usam fórmu-
las e símbolos democráti-
cos sem ser, eles mesmos, 
produtos da democracia, 
mas elementos da tecnocra-
cia neoliberal. Guedes, por 
exemplo, não passa de um 
cultor sem imaginação das 
apostilas de Milton Fried-
mann e de Hayek, ambos 
intelectualmente ultrapas-
sados, exceto nas hostes do 
neoliberalismo radical.

Atualmente não temos 
uma política econômica, 
mas uma proposta requen-
tada de reforma da Previ-
dência seguindo os parâme-
tros que estão se tornando 

clássicos da destruição do 
Estado de bem-estar social. 
Fora disso não há nada. E 
mesmo em relação à refor-
ma proposta não temos um 
corpo coerente de ideias 
e de proposições, mas um 
objetivo único: instituir o 
regime previdenciário de 
capitalização, exigido pelos 
bancos, de forma a liquidar 
definitivamente com a Pre-
vidência pública, a Previ-
dência dos pobres.

É contra isso que, de for-
ma obstinada, os progres-
sistas têm que lutar. Todos 
os outros pontos de progra-
ma são negociáveis para 
Guedes. Na verdade, estão 
colocados ali para dar aos 
partidos governistas uma 
aparência de que são leva-
dos a sério quando propõem 
retirar um ou outro artigo 
do projeto. Muitos deles, 
que têm alguma consciên-
cia pública, poderão se in-
formar melhor e colocar em 
risco a aprovação. Veremos 
isso.

A chave, porém, é a mo-
bilização popular. Nem 
todo o Congresso é venal, e 
nem todo congressista quer 
expor a sua carreira pública 
na defesa de uma ignomínia 
se vir o povo mobilizado. 
Em artigos anteriores já de-
monstrei, acredito que de 
forma irrespondível, que o 
projeto de Guedes jamais 
possibilitará o relançamen-
to da economia ou a criação 
de empregos.

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

A fome oculta é um 
problema de saúde pú-
blica. Ela é definida pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como a ca-
rência de vitaminas e mi-
nerais, que ocorre quando 
o alimento consumido, 
apesar de saciar a fome, 
não possui qualidade su-
ficiente para suprir as ne-
cessidades nutricionais do 
indivíduo. Está associada 
a uma dieta deficiente em 
micronutrientes, porém, 
não obrigatoriamente po-
bre em calorias, podendo 
aparecer em pessoas que 
apresentam sobrepeso ou 
obesidade.

A despeito de atingir 
pessoas de todas as idades 
e faixas de renda, a fome 
oculta é mais predominan-
te nos países subdesenvol-
vidos e atinge em maior 
número crianças peque-
nas, meninas na adoles-
cência, gestantes, lacten-
tes, idosos. Famílias com 
baixos recursos são mais 
suscetíveis a carências 
nutricionais, pois muitas 
vezes consomem alimen-
tos altamente energéticos 

e nutricionalmente pobres, 
sem variedade de frutas, 
legumes, peixes e carnes.

Em países desenvolvi-
dos, deficiências nutricio-
nais podem estar relaciona-
das a períodos de recessão 
econômica, quando o cus-
to do alimento se torna um 
determinante maior para 
a compra do que sua qua-
lidade, e também como 
resultado de mudanças 
no estilo de vida, como o 
aumento no consumo de 
alimentos processados po-
bres em nutrientes.

No Brasil, é possível iden-
tificar a dupla carga de doen-
ças relacionadas com a ali-
mentação, como o sobrepeso 

e a obesidade, juntamente 
com a deficiência de micro-
nutrientes. Estudos indicam 
a inadequação na ingestão 
de cálcio, magnésio, selênio, 
zinco e vitaminas E, D, A e C. 
A prevalência de inadequa-
ção de vitamina B12 e de fer-
ro também foi bem frequente 
nos resultados.

Como muitas vezes a 
fome oculta não manifesta 
sinais claros ou sintomas, 
ela pode passar desperce-
bida pelo indivíduo e pro-
fissionais de saúde. Assim, 
a deficiência mantida por 
um período prolongado 
pode causar consequên-
cias graves em longo pra-
zo, afetando o crescimento 
do indivíduo e até mesmo 
comprometendo seu de-
senvolvimento cognitivo.

Micronutrientes tam-
bém têm importante papel 
preventivo, como é o caso 
de vitaminas com ação an-
tioxidante, que diminuem 
o risco de doenças crôni-
cas, e da vitamina D, que 
juntamente com o cálcio 
participa da manutenção 
da saúde óssea e preven-
ção da osteoporose.

As principais estraté-
gias para o combate à fome 
oculta envolvem educação 
nutricional e informações 
sobre a importância da 
maior diversidade da ali-
mentação, fortificação de 
alimentos e suplementa-
ção. O estímulo ao consu-
mo adequado de cereais, 
leguminosas, frutas, hor-
taliças, leite e derivados, 
e a redução de outros al-
tamente processados é es-
sencial para a adequação 
do consumo de nutrientes.

Assim, é relevante que 
haja a orientação do con-
sumidor para a adequada 
escolha dos alimentos que 
farão parte das suas refei-
ções, priorizando aqueles 
que oferecem maior quan-
tidade e qualidade de nu-
trientes e que atendam às 
suas necessidades em to-
dos os momentos da vida.

q  Daniel Magnoni
Consultor da iniciativa 
Nutrientes para a Vida 

(NPV), é diretor de Serviço 
de Nutrologia e Nutrição 

Clínica do Hospital do 
Coração – Hcor.

Estamos indo 
para o 4º ano de 
depressão e o 
Ministério  
da Economia 
segue inerte

A condução da economia que não  
precisa de dar satisfação ao povo

Para informar precatórios 
e RPVs na declaração de 
Imposto de Renda 2019

Fome oculta um problema de saúde pública

As principais 
estratégias 
para o combate 
envolvem 
a educação 
nutricional

Os precatórios nada mais 
são do que ordens de paga-
mento de determinada quantia 
devida pela União, ou pelos 
Estados, ou os Municípios, as 
Autarquias ou ainda as Funda-
ções de Direito Público, fruto 
de algum tipo de condenação 
judicial. São dívidas da Fazen-
da Pública para com os cida-
dãos ou com as organizações 
que, conforme determina o 
artigo 100 da Constituição Fe-
deral devem ser quitados em 
ordem cronológica de apresen-
tação, fazendo-se o pagamento 
no exercício (ano) seguinte ao 
da sua inscrição e com seus 
valores atualizados monetaria-
mente. 

Os Requisitórios de Peque-
no Valor (RPVs) também estão 
garantidos na Constituição Fe-
deral e tratam de valores que 
podem ser recebidos em tem-
po menor, por serem valores 
menores. Atualmente, através 
dos RPVs os credores a quem 
o Governo Federal dever me-
nos de 60 salários mínimos, ou 
a quem os governos estaduais 
deverem menos de 40 salários 
mínimos, ou para quem os go-
vernos municipais deverem 
menos de 30, terão preferência 
nos recebimentos desses pe-
quenos valores.

 No momento de recebi-
mento do Precatório ou do 
RPV, a instituição financeira 
responsável pelo pagamento já 
pratica alguma retenção relati-
va ao Imposto de Renda, sen-
do certo que, fica dispensada 
a retenção do imposto quando 
o beneficiário declarar à insti-
tuição financeira responsável 
pelo pagamento que os rendi-
mentos recebidos são isentos 
ou não tributáveis (casos de 
doenças graves, deficiência 
mental, indenizações etc).

Mesmo assim, os recebi-
mentos de Precatórios e RPVs 
devem ser incluídos na Decla-
ração de Ajuste Anual de 2019 
para recolhimento do que mais 
for preciso. A sugestão é de 
transcrição na ficha de “Ren-
dimentos Recebidos Acumula-
damente” (DDA) dos valores 
oriundos de decisões das Jus-
tiças do Trabalho, Federal, Es-
taduais e do Distrito Federal, 
relativos aos anos-calendário 
anteriores aos do pagamento, 
mas recebidos de uma vez só 
via precatório o RPV.

Importante consultar bons 
contabilistas para saber se de 
fato a ficha de DDA é a me-
lhor opção e em quais campos 
indicar o CNPJ e o nome da 
fonte pagadora, também onde 
deve ser incluído o crédito que 
foi levantado e o desconto dos 
honorários advocatícios con-
tratuais pagos.

A tributação desse dinheiro 
recebido, tanto por precatório, 
quanto por RPV, se for refe-
rente a algum tipo de indeni-
zação – danos morais ou danos 
materiais – está isenta de reco-
lhimento, porque o pagamento 
de indenização não é renda, 
apesar de normalmente vir 

em dinheiro. A indenização só 
recompõe o patrimônio imate-
rial de quem a recebe (a dor, 
o aborrecimento, a demora, a 
reparação, etc.), assim, por não 
haver acréscimo patrimonial 
material, não incide Imposto 
de Renda (Súmula 498).

Os juros moratórios, aque-
les que foram computados 
no cálculo do precatório ou 
do RPV devido à demora em 
o pensionista, o aposentado, 
ou qualquer outro credor do 
governo conseguir receber os 
valores a que tem direito, es-
ses juros também são conside-
rados indenização por serem 
mero ressarcimento no atraso 
da entrega do que era devido, 
portanto, esses juros têm na-
tureza indenizatória e não de-
vem sofrer tributação (RE nº. 
548.828, 487.121, 559.964 e 
591.140 do STF reconheceram 
que não incide o imposto de 
renda sobre os juros morató-
rios).

Apenas são objeto de reco-
lhimento de tributos os juros 
que se referem a acréscimo 
patrimonial quando, por exem-
plo, são devolvidas verbas sa-
lariais que deixaram de ser 
pagas efetivamente, entretan-
to, vale esclarecer, em idos de 
2018 o ministro Dias Toffoli, 
do STF, suspendeu os proces-
sos judiciais e administrativos 
que versam sobre a incidência 
do Imposto de Renda nos juros 
moratórios recebidos por pes-
soa física, para novas manifes-
tações, então, infelizmente, há 
possibilidade de alteração des-
ses entendimentos.

Vale lembrar, se o contri-
buinte tiver precatório, mas 
o pagamento não tiver sido 
efetuado ainda em 2018, ele 
não precisa declarar ao fisco o 
precatório ou o RPV. O contri-
buinte só vai precisar declarar 
ao fisco o recebimento do pre-
catório quando efetivamente o 
tiver recebido.

Infelizmente, muitas das 
vezes, o precatório já tem nú-
mero, está na fila devidamen-
te inscrito, e mesmo assim o 
governo leva anos e anos para 
quitá-lo finalmente. Então, 
se deixou de ser entregue ao 
contribuinte, ainda não há fato 
gerador que justifique o reco-
lhimento de tributação, nem a 
apresentação na declaração de 
Imposto de Renda.

Finalmente, vale estar aten-
to para a data final de entre-
ga da declaração de IR – esta 
terça-feira, dia 30 de abril de 
2019 – e da importância do 
contribuinte sempre pedir aos 
seus advogados os documen-
tos que comprovem os rece-
bimentos desses Precatórios e 
dos RPVs, porque assim, no 
caso de cair na malha fina, já 
terá em mãos um dossiê prepa-
rado que facilite demonstrar ao 
leão (fisco) que está ok a de-
claração.

q  Luciana G. Gouvêa
Advogada, diretora executiva da 
Gouvêa Advogados Associados.
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TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Cia. Aberta - CNPJ 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

AGE - Convocação - Ficam convocados, na forma da Lei, os Srs. acionistas, 
para se reunirem em AGE, a se realizar às 11h do dia 15/05/2019, na sede 
social, na Rua São José 35, 16º andar, Centro, RJ, a fim de deliberarem 
a respeito da seguinte Ordem do Dia: (a) consignação da renúncia do Sr. 
Marcello Romualdo da Silva Pereira ao cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da Cia.; (b) eleição de substituto para ocupar o cargo vago de 
Conselheiro da Cia. RJ, 29/04/2019. Marcello Romualdo da Silva Pereira 
- Presidente do Conselho de Administração.

Lamento informar, mas preço 
dos combustíveis vai subir

Difícil entender o que Paulo Guedes quer dizer com 
“acabar com o monopólio da Petrobras no refino”, se 
desde 1997 – lá se vão 22 anos – a competição é livre. 
Sem que nenhuma refinaria de porte tenha sido construí-
da pelo setor privado desde então.

Por outro lado, é fácil entender o resultado do que bus-
ca o governo: os preços dos combustíveis vão aumentar. 
A lógica é simples. As companhias vão querer manter a 
paridade com os valores internacionais. Soma-se à alta 
do petróleo a desvalorização do real, e lá vão os preços 
ladeira acima.

Guedes também promete baixar o valor cobrado pelo 
gás. Só que está se metendo em uma área que não é a sua. 
Especialista do setor ensina que a distribuição, pela Con-
stituição Federal, é atribuição dos governos estaduais, 
sem controle da ANP ou qualquer legislação reguladora 
federal.

No Rio e São Paulo, as distribuidoras já são privadas 
inclusive, com concessionarias que são internacionais. 
“Por mais que se tente – e já foi tentado diversas vezes 
– essa investida na parte da competência estadual será in-
constitucional, e até por economia de escala prejudicará 
pequenas indústrias e os consumidores de gás residencial 
e de GNV”, revela a fonte.

Sem bússola
As ameaças de corte de 25% no orçamento podem le-

var à redução da informação e da cobertura do Censo 
2020, o que comprometeria o planejamento e monito-
ramento de todas as políticas públicas em curso, além 
de afetar gravemente as projeções de nossos indicado-
res, protesta a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco).

O ministro Paulo Guedes defende a redução do or-
çamento destinado à realização do censo pelo IBGE. O 
trabalho é realizado no Brasil desde 1872 e vem sendo 
constantemente aprimorado, mantendo qualidade técnica 
e científica. Seria o caso típico de confundir austeridade 
com incapacidade administrativa.

“Todos os indicadores de saúde utilizados para pro-
gramação, monitoramento e mesmo pagamento das 
ações de saúde realizadas no Sistema Único de Saúde 
(SUS) são calculados com base nos denominadores pop-
ulacionais estimados pelo IBGE”, alerta a Abrasco.

Superfaturamento sem fim
O TCU constatou superfaturamento de R$ 65,4 mil-

hões, além de pagamento de R$ 7,8 milhões por serviços 
não executados ou realizados com qualidade deficiente, 
para construção do trecho de 108 quilômetros da Fer-
rovia Norte-Sul, entre Santa Izabel e o Pátio de Uruaçu, 
em Goiás. O orçamento inicial, em 2004, previu gastos 
de R$ 216,8 milhões.

No processo 014.362/2015-5, relatado pelo ministro 
Benjamin Zymler, a empresa SPA Engenharia Indústria 
e Comércio foi condenada a pagar multa de R$ 25 mil-
hões e débito de R$ 7,8 milhões. Os responsáveis pelas 
irregularidades deverão devolver à Valec valores recebi-
dos indevidamente e multa de R$ 64,8 milhões. O TCU 
também imputou aos envolvidos pena de inabilitação 
para cargo ou função pública por oito anos.

Nem bala não resolve
A abertura da Agrishow 2019 estava vazia comparada 

aos anos anteriores, mesmo com a presença do presiden-
te Jair Bolsonaro prometendo dar tudo o que o agronegó-
cio quer, inclusive o direito de atirar primeiro e perguntar 
depois para defender terras griladas da União.

Rápidas
Nesta terça-feira, a Fiesp realizará o seminário Cam-

panha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
2019, em parceria com a Secretaria de Inspeção do Trab-
alho (SIT) e a Superintendência Regional em São Paulo 
(SRTb/SP) *** Com o tema “Ideias Transformadoras”, o 
2º Congresso Nacional de Vendas Diretas, da ABEVD, 
acontecerá em 7 de maio, no Villa Blue Tree, em São 
Paulo. Entre os palestrantes confirmados está o tributar-
ista Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. 
Inscrições: congressonacional.abevd.org.br *** O Shop-
ping Grande Rio inaugura o Clube do Xadrez. Haverá 
oficinas gratuitas aos sábados *** A Epson nomeou 
Fábio Neves para diretor-presidente no Brasil, substitu-
indo Fernando Stinchi, promovido a vice-presidente de 
Marketing da América Latina *** O Shopping Jardim 
Guadalupe promove, no próximo domingo, às 14h, aulão 
gratuito de Hip Hop para crianças *** Com curadoria da 
HSM, a Alta Books lança o Alta Evolution Book Club, 
clube do livro dedicado ao aperfeiçoamento profissional 
e pessoal.

Um acidente de trabalho 
a cada 49 segundos
De 2012 a 2018, 
Brasil contou 
17,2 mil mortos; 
Previdência paga 
R$ 79 bi

O Brasil registrou 4,7 
milhões de acidentes de tra-
balho entre 2012 e 2018, o 
que significa, em média, um 
acidente de trabalho a cada 
49 segundos. No período, os 
gastos da Previdência com 
concessão de novos benefí-
cios acidentários foram de 
R$ 29,1 bilhões. Somados 
aos pagamentos dos aciden-
tes ocorridos anteriormente, 
a Previdência despendeu, 
nesses seis anos, R$ 79 bil-
hões com os benefícios a aci-
dentados.

As informações são do 
Observatório Digital de Se-

gurança e Saúde do Trabal-
ho, que mostram que a cada 
três horas e 40 minutos, uma 
morte é registrada por aci-
dente de trabalho no país. 
Foram 17.200 óbitos entre 
2012 e 2018.

O Observatório foi de-
senvolvido e é mantido pelo 
Ministério Público do Trab-
alho em cooperação com a 
Organização Internacional 
do Trabalho.

O número de mortes 
vem caindo desde 2013, 
quando foram 2.675 óbi-
tos; em 2014, 2.659 casos; 
em 2015,  2.388; em 2016, 
2.156; em 2017, 1.992. em 
2018, houve leve alta, para 
2.022.

As áreas com maior in-
cidência de acidentes foram 
atendimento hospitalar (378 
mil), comércio varejista, 
(142 mil), administração 
pública (119 mil), construção 
de edifícios (106 mil), trans-
porte de cargas (100 mil) e 
correio (90 mil).

Os estados com maior 
ocorrência destes inciden-
tes foram São Paulo (1,3 
milhão), Minas Gerais (353 
mil), Rio Grande do Sul (278 
mil) e Rio de Janeiro (271 
mil).

Em entrevista à Agência 
Brasil, o coordenador na-
cional de Defesa do Meio 
Ambiente do Trabalho, do 
Ministério Público do Trab-
alho (MPT), Leonardo Men-

donça, afirma que, apesar 
das empresas adotarem um 
discurso sobre a importân-
cia da segurança nos locais 
de trabalho, a preocupação 
com a produção ainda vem 
em primeiro lugar. “O ideal 
é ter um ambiente de trab-
alho organizado não apenas 
no sentido de um local lim-
po, mas saudável, que não 
seja propenso a adoecimen-
tos”, defendeu.

Construção de edifícios respondeu por 106 mil acidentes

Investimento da União cai 
30% no primeiro trimestre
Política de 
austeridade leva 
déficit em março 
ao segundo maior 
nível da história

“O resultado das contas 
públicas em março de 2019 
foi o segundo pior dos últi-
mos 22 anos. O que revela o 
quanto o receituário neolib-
eral aplicado no país piora, 
não resolve a desordem fis-
cal”, comenta o economista 
Marcio Pochmann, em nota 
no Twitter, sobre o resultado 
do Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social 
e Banco Central) em março.

O déficit primário (não 
inclui pagamento de juros) 
somou R$ 21,108 bilhões, 
só perdendo para março de 
2018, quando ficou em R$ 
24,495 bilhões.

Na avaliação do governo, 

o resultado foi influenciado 
pelo pagamento do abono 
salarial e de sentenças judi-
ciais e precatórios. Nos três 
primeiros meses de 2019, o 
Governo Central acumula 
déficit de R$ 9,307 bilhões, 
melhor que em 2016, 2017 
e 2018. No primeiro trimes-
tre de 2015, antes do início 
das políticas ditas de austeri-
dade, houve superávit de R$ 
3,678 bilhões.

O déficit continua mesmo 
com o forte corte nos in-
vestimentos federais (obras 
públicas e compra de equi-
pamentos), que somaram R$ 
6,201 bilhões de janeiro a 
março, com queda de 30,2% 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, descon-
tada a inflação.

O Tesouro voltou a di-
vulgar as estatísticas do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). No 
primeiro trimestre, o pro-
grama executou R$ 3,381 
bilhões, com retração de 
10,9% em valores corrigidos 
pelo IPCA.

O Tesouro prevê que 
fechará 2019 com déficit 
primário de R$ 139 bilhões. 
No fim de março, o governo 
teve de bloquear (contin-
genciar) R$ 29 bilhões do 
Orçamento para atingir essa 
meta.

Receita não cresce

O rombo em março ocor-
reu mesmo com receitas 
mais robustas em dividendos 
do Banco do Brasil (R$ 1,1 
bilhão) e da Caixa (R$ 1,8 
bilhão), contra o recebimen-
to de R$ 497,6 milhões de 
dividendos do BB no mesmo 
mês do ano passado.

As despesas discri-
cionárias (não obrigatórias) 
caíram R$ 4,5 bilhões 
(39,5%) em relação a março 
de 2018. Segundo o Tesou-
ro, na maioria dos casos, a 
verba já estava liberada, mas 
não chegou a ser executada, 
num processo chamado de 
empoçamento.

No acumulado do ano, o 
ajuste fiscal está ocorrendo 

pelo lado dos gastos. Até 
março, as receitas líquidas 
ficaram estáveis, subindo ap-
enas 0,1% acima da inflação 
oficial pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). As despesas 
totais acumulam queda de 
1,2% também descontando a 
inflação.

A Previdência Social 
registrou, segundo os con-
testados cálculos do gov-
erno, déficit de R$ 49,313 
bilhões de janeiro a março, 
menos que o no mesmo 
período do ano passado (R$ 
51,482 bilhões). Houve su-
perávit de R$ 36,577 bilhões 
do Tesouro Nacional e do 
Banco Central no trimestre.

Em relação às despesas, 
os gastos de custeio (ma-
nutenção da máquina públi-
ca) caíram 7,2% nos três 
primeiros meses, descontada 
a inflação. As despesas com 
a Previdência Social subiram 
2,6%, e os gastos com o fun-
cionalismo federal subiram 
0,1%, descontado o IPCA.

Vídeo desfaz mitos que  
opõem produção à conservação

Afirmações como “as 
áreas protegidas e terras in-
dígenas são tantas que não 
sobra espaço para expandir a 
agropecuária” vêm ganhan-
do espaço no discurso pú-
blico no Brasil, em especial 
depois que Jair Bolsonaro 
assumiu a Presidência.

No entanto, elas se ba-
seiam em uma série de dis-
torções de dados e equívo-
cos propositais, típicos de 
fake news, denuncia o filme 
Fatos Florestais, uma par-
ceria entre o OC, a Produ-
tora Imaginária e o cineasta 
Fernando Meirelles, da O2 
Filmes.

Lançado nesta segunda-
feira, o vídeo, em formato de 
conversa entre o engenheiro 
florestal Tasso Azevedo, do 
Observatório do Clima, e a 
atriz Camila Pitanga, expõe 
dados sobre uso da terra e 
conservação no Brasil. O 

espectador descobrirá, por 
exemplo, que o Brasil não é 
o país do mundo com maior 
área de florestas (é a Rús-
sia), ou com maior propor-
ção de áreas protegidas (o 
país está na média mundial 
e tem menos área protegida 
que a Alemanha e vários 
países sul-americanos).

Tasso Azevedo afirma que 
a principal mensagem do 
vídeo é mostrar que não ex-
iste oposição entre produção 
de alimentos e conservação. 
Ele cita o exemplo do Es-
tado de São Paulo, onde a 
área agrícola cresceu sobre 
pastagens nas últimas déca-
das, sem desmatamento adi-
cional – na verdade, a área 
de florestas no Estado sofreu 
um ligeiro aumento.

O filme está disponível 
no canal do Observatório do 
Clima no Youtube: youtu.be/
rM4SktDid2Q
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Brasil e Argentina buscam 
acordo com União Europeia

Os ministros da Economia de Brasil, Paulo Guedes, e da 
Argentina, Nicolás Dujovne, se reuniram na sexta-feira no 
Rio de Janeiro para fechar questões bilaterais e, assim, abrir 
caminho para o fechamento de um acordo do Mercosul com 
a União Europeia. Depois da reunião, Guedes disse esperar 
que os dois blocos econômicos possam chegar a um acordo 
até o final deste ano. “Temos uma agenda comum de ne-
gociações bilaterais. Esperamos que nos próximos 30 dias, 
nós cheguemos a um acordo nessas questões bilaterais. Isso 
facilita muito nossas negociações conjuntas com a União 
Europeia”, disse o ministro brasileiro. “Isso vai nos permitir 
fechar um acordo com os europeus que estamos atrasados 
há décadas”.

Entre as questões negociadas, dentro do Mercosul, estão a 
ampliação da cobertura e redução de valor da tarifa externa 
comum (TEC). “A tarifa não pode ser um muro protecionista 
para isolar o Mercosul da economia mundial. Precisa ser um 
veículo de integração”, disse o secretário de Comércio Ex-
terior brasileiro, Marcos Troyjo. Além do entendimento em 
questões comerciais, os dois países também buscam parcerias 
na área de infraestrutura, segundo Guedes. O ministro brasi-
leiro disse ainda que o Brasil está disposto a apoiar todos os 

esforços argentinos para estabilizar a economia do país vizi-
nho. “O ministro Nicolás e o presidente Macri [da Argentina] 
têm todo o nosso apoio”, disse Guedes.

Indústria eletrônica tem  
déficit de US$ 6,4 bi

No acumulado de janeiro a março de 2019, as exportações 
de produtos elétricos e eletrônicos atingiram US$ 1,27 bilhão, 
8,0% abaixo das apontadas em igual período do ano passado 
(US$ 1,38 bilhão). As exportações de componentes elétricos e 
eletrônicos recuaram 10,9%, totalizando US$ 585,7 milhões. 
Destacaram-se as reduções de eletrônica embarcada (-30%) 
e motocompressores herméticos (-24%). Por outro lado, as 
vendas externas de componentes para equipamentos indus-
triais cresceram 28%, atingindo US$ 155 milhões, tornando-
se, portanto, o item mais exportado do setor.

GTD foi a área que apontou a maior taxa de retração 
atingindo 24,0%, influenciada, principalmente, pelas re-
duções nas vendas externas de geradores (-44%) e grupos 
eletrogêneos (-36%). Já as vendas externas de bens de tele-
comunicações registrou incremento de 27,6% e as exporta-
ções de itens de automação industrial e de material elétrico 
de instalação expandiram-se 6,9%.

Câmara da China propõe  
parceria com SNA

Por indicação do cônsul-geral da China no Rio de Janei-
ro, Xu Yuansheng, membros da Câmara de Comércio de 
Importação e Exportação de Alimentos da China, Produ-
tos Nativos e Subprodutos Animais (CFNA), programaram 
uma visita à Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) no 
dia 14 de junho. A Câmara manifestou interesse em fazer 
uma parceria com a SNA para a realização do seminário 

China-Brasil Foods and Livestock, que irá debater o desen-
volvimento do comércio de alimentos e pecuária entre os 
dois países. Na ocasião, também serão analisadas propos-
tas de cooperação bilateral.

Para promover a exportação e importação de produtos 
alimentares e agrícolas, a CFNA organiza e participa de 
várias feiras e exposições na China e no exterior. Em ju-
nho, os membros da Câmara estarão presentes na Fispal 
Food Service, em São Paulo. A CFNA é uma organização 
de comércio e indústria sem fins lucrativos. Foi fundada 
em 1988 e reúne mais de 6.300 membros em toda a China, 
entre produtores, processadores, comerciantes e agentes. O 
valor de importação e exportação dos membros da CFNA 
representa cerca de 60% do total do comércio internacional 
da China. Os membros da Câmara comercializam produtos 
agrícolas, florestais e alimentícios.

Exportação de limão 
rende 80 mi ao ano

Conhecido mundialmente, o limão é bastante versátil, po-
dendo ser usado como tempero em diversos pratos ou na pre-
paração de sobremesas e sucos, mas, o produto não se destaca 
apenas na culinária. Ele é expressivo também para a economia 
brasileira. Na última década, a exportação do limão dobrou no 
País, representando um faturamento de cerca de R$ 80 milhões 
ao ano.

O Estado de São Paulo é o principal produtor e exportador 
da fruta, seguido por Bahia e Minas Gerais. “O Brasil é um dos 
maiores produtores mundiais do limão Tahiti e o maior exporta-
dor da fruta à União Europeia”, afirma Jeferson Boschetti, Sales 
Manager & Fresh/Frozen Specialist da DC Logistics Brasil.

Diversos produtores estão aderindo à exportação do pro-
duto, considerando um cenário bastante promissor. Na DC 
Logistics Brasil, a exportação do limão representa cerca de 
30% do total de cargas refrigeradas exportadas pela empresa.

IconIc LubrIfIcantes s.a.
C.N.P.J.  05.524.572/0030-28

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS pATRIMONIAIS - ExERcícIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2018 E DE 2017 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DE RESuLTADOS ExERcícIOS  
fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Em milhares de Reais, exceto o prejuízo líquido por ação)

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO pATRIMôNIO LíquIDO - ExERcícIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2018 E DE 2017 
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DOS RESuLTADOS ABRANgENTES  
ExERcícIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

atIvo 31/12/2018 31/12/2017
reapre- 
sentado

circulante
Caixa e equivalentes de caixa 54.113 67.235
Aplicações financeiras 15.740 -
Contas a receber de clientes 256.244 137.689
Estoques 320.822 133.119
Tributos a recuperar 9.865 3.709
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 8.705 4.682
Demais contas a receber 9.662 954
Despesas antecipadas 1.161 28

Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade   3.081 3.982
Total do ativo circulante 679.393 351.398

Não circulante
Depósitos judiciais 21.022 4.095
Contas a receber de clientes 978 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 63.569 33.579
Demais contas a receber 331 843
Despesas antecipadas 708 -

Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade   3.436 5.859
Total do ativo realizável a longo prazo 90.044 44.376

Investimento - 312.714
Imobilizado 147.281 83.723
Intangível 2.900 -

150.181 396.437
Total do ativo não circulante 240.225 440.813
Total do ativo 919.618 792.211

pASSIvO 31/12/2018 31/12/2017
reapre- 
sentado

circulante
Empréstimos e financiamentos 50.076 -
Fornecedores 95.669 49.555
Salários e encargos sociais 24.677 13.735
Obrigações tributárias 49.406 16.756
Benefício pós-emprego 7.424 -
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 834 -
Demais contas a pagar 11.315 2.416
Total do passivo circulante 239.401 82.462

Não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 2.775 3.452
Benefícios pós-emprego 73.557 65.326
Total do passivo não circulante 76.332 68.778

patrimônio líquido
Capital social 592.437 592.437
Ajustes de avaliação patrimonial (17.620) (12.544)
Lucros acumulados 29.068 61.078

Total do patrimônio líquido 603.885 640.971

Total do passivo e do patrimônio líquido 919.618 792.211

31/12/2018 31/12/2017
reapre- 
sentado

Receita líquida de vendas e serviços 1.040.293 825.819
Custos das mercadorias vendidas e dos 
  serviços prestados (861.581) (617.313)

Lucro bruto 178.712 208.506
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (118.646) (173.487)
Gerais e administrativas (122.760) (75.377)
Resultado na venda de bens (2) (93)
Outros resultados operacionais, líquidos (41) 1.299

prejuízo operacional (62.737) (39.152)
Equivalência patrimonial 12.616 (5.168)

Prejuízo antes do resultado financeiro, do imposto 
  de renda e da contribuição social  (50.121)  (44.320)
Receita financeira 3.942 5.234
Despesa financeira (1.860) (298)
Resultado financeiro, líquido 2.082 4.936

prejuízo antes do imposto de renda e da 
  contribuição social  (48.039)  (39.384)
Imposto de renda e contribuição social
Diferido 16.601 10.009

16.601 10.009
prejuízo líquido do exercício (31.438) (29.375)
prejuízo líquido por ação do capital social 
  (média ponderada do exercício) - R$ (0,0005) (0,0005)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2018 31/12/2017
reapre- 
sentado

Prejuízo líquido do exercício (31.438) (29.375)
Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Perdas atuariais com benefício pós-emprego (9.293) (18.111)

Itens que serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social (48) -

Resultado abrangente do exercício (40.779) (47.486)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

capital  
social

outros resultados  
abrangentes

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016 254.073 5.567 92.315 351.955
Prejuízo líquido do exercício - - (29.539) (29.539)
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego - (18.111) - (18.111)

Resultado abrangente do exercício - (18.111) (29.539) (47.650)
Aumento de capital 338.364 - - 338.364
Saldos em 31 de dezembro de 2017 592.437 (12.544) 62.776 642.669
Efeitos da adoção de novos pronunciamentos - - (1.698) (1.698)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 - Reapresentado 592.437 (12.544) 61.078 640.971
Constituíção de imposto de renda e contribuição social sobre saldo das perdas atuariais de 
  benefícios pós-emprego - 4.265 - 4.265
Prejuízo líquido do exercício - - (31.438) (31.438)
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto de renda e contribuição social - (9.293) - (9.293)
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de renda e contribuição social - (48) - (48)

Resultado abrangente do exercício - (9.341) (31.438) (40.779)
Outros - - (572) (572)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 592.437 (17.620) 29.068 603.885

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇõES DOS fLuxOS DE cAIxA - MéTODO INDIRETO
ExERcícIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2018 E DE 2017 

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

reapre- 
sentado

fluxo de caixa das atividades operacionais
prejuízo líquido do exercício (31.438) (29.375)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 10.033 6.814
Resultado de equivalência patrimonial (12.616) 5.168
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas (9.264) -
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 2.183 -
Imposto de renda diferido (16.601) (10.009)
Resultado na venda de bens 2 -
Provisão para benefício pós-emprego (2.116) -
Amortização de ativos de contratos com clientes - 
  direito de exclusividade 5.362 4.686
Demais provisões e ajustes (1.353) -

(55.808) (22.716)
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (2.460) (10.407)
Estoques (59.686) (20.468)
Tributos a recuperar (6.709) 34.731
Demais contas a receber (6.874) -
Despesas antecipadas (974) -

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores (8.189) 7.632
Salários e encargos sociais (875) (272)
Obrigações tributárias 14.563 (143)
Benefícios pós-emprego - 7.424
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas - 834
Demais contas a pagar 3.672 (1.105)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Depósitos judiciais (10.438) (1.418)
Contas a receber de clientes, líquidas - 23
Demais contas a receber 512 5.070
Despesas antecipadas (708) -

(Aumento) diminuição no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (677) 757
Benefícios pós-emprego 6.168 6.780
Pagamentos de ativos de contratos com clientes - 
  direitos de exclusividade (2.050) (3.225)

caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (122.252) (4.784)
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Caixa e equivalente de caixa absorvida na 
  incorporação Ipilubs 18.656 -
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (5.786) -
Aquisição de imobilizado (13.290) (10.356)
Receita com venda de bens - 128

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (420) (10.228)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação 50.000 -
Juros pagos - (27.074)
Integralização de capital - 18.618
Sociedades relacionadas 59.550 -
caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) 
  atividades de financiamentos 109.550 (8.456)
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa (13.122) (23.468)
caixa e equivalentes de caixa no início do 
  exercício 67.235 90.703
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 54.113 67.235
Transações sem efeito caixa:
Aporte de acervo líquido 324.741 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS ExpLIcATIvAS àS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 cONTExTO OpERAcIONAL - A Iconic Lubrificantes S.A. (“Sociedade”) está 
domiciliada no Brasil, com sede na avenida das Américas, 3434 – Bloco 2, Bar-
ra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Sociedade tem como atividade a 
fabricação ou produção, preparação, mistura, empacotamento, armazenagem, 
transporte e venda de lubrificantes, graxas, líquido de refrigeração (para resfriar 
e anticorrosivos), fluidos de freio e outros fluidos, diretamente ou por meio de 
terceiros; importação e exportação de lubrificantes, graxas, líquidos de refrige-
ração (para resfriar e anticorrosivos), peças e acessórios para a indústria auto-
motiva, fluidos de freio e outros fluídos, incluindo amostras de aditivos e óleo 
para análise e equipamentos relacionados à indústria petrolífera, bem como 
importação ou exportação de produtos e equipamentos em geral; prestação de 
serviços de filtragem de óleo para clientes, gerenciamento de estoque, depósito, 
consultoria técnica, comercial e administrativa; prestação de serviços aduanei-
ros e operações portuárias. A Sociedade opera com quatro fábricas, duas loca-
lizadas na cidade do Rio de janeiro (RJ), uma em Duque de Caxias (RJ) e uma 
em Osasco (SP), e nove armazéns de distribuição de produtos lubrificantes, lo-
calizados estrategicamente nas principais regiões do território nacional. a. As-
sociação e reestruturação societária - Em agosto de 2016, a Ipiranga Produ-
tos de Petróleo S.A. (“Ipiranga”) firmou acordo de associação com a Chevron 
Brasil Lubrificantes Ltda. (“Chevron”) para criar uma nova empresa no mercado 
de lubrificantes. Nos termos deste acordo, a associação é formada pelas opera-
ções de lubrificantes da Ipiranga e da Chevron no Brasil. Em setembro de 2016, 
a Ipiranga Lubrificantes S.A. (“IpiLubs”) foi constituída para separar as opera-
ções de lubrificantes da Ipiranga. Em 9 de fevereiro de 2017, esta transação foi 
aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(“CADE”). Em 1º de agosto de 2017, a Ipiranga segregou o negócio de lubrifi-
cantes para a Ipilubs, e os contratos operacionais foram celebrados. Em 1º de 
dezembro de 2017, a associação foi consumada, através do aporte da Ipilubs na 
Chevron Brasil Lubrificantes S.A. (“CBLSA”) e consequente obtenção de contro-
le pelo ingresso da Ipiranga como acionista da CBLSA. Visando a simplificação 
societária, o aproveitamento das estruturas e a união de empresas com ativida-
des similares, a IpiLubs foi incorporada pela CBLSA em 1 de novembro de 2018. 
Neste mesmo ato, a Sociedade alterou sua razão social para Iconic Lubrifican-
tes S.A., possuindo um amplo portifólio de produtos presentes em pontos de 
venda por todo o país, e responsável pela comercialização dos produtos das 
reconhecidas marcas Ipiranga e Texaco.
2 ApRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS E RESuMO 
DAS pRINcIpAIS pRáTIcAS cONTáBEIS - As demonstrações financeiras da 
Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que incluida legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas 
Orientações e nas Interpretações das normas emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. As 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda 
funcional da Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas na prepara-
ção das demonstrações financeiras estão detalhadas a seguir, e foram aplica-
das de maneira con sistente a todos os exercícios apresentados: a) O resultado 
é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques são de-
monstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) 
Os ativos de contratos referem-se aos desembolsos de direitos de exclusividade 
com clientes registrados no momento de sua ocorrência e reconhecidos como 
redutor da receita de vendas no resultado conforme as condições estabelecidas 
no contrato (prazo médio ponderado de amortização de cinco anos) e são revis-
tos à medida que ocorrem mudanças nos termos dos contratos. d) O imobilizado 
é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financei-
ros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação 
acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor 
recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em 
consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. e) O intangível 
compreende os softwares adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amor-
tizados pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são revisa-
dos anualmente. f) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores 

realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encar-
gos e variações monetárias e cambiais incorridas. A autorização para a emissão 
destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho de Administração em 
15 de abril de 2019.
3 ADOÇÃO DOS pRONuNcIAMENTOS EMITIDOS pELO cpc E IASB - Os 
seguintes pronunciamentos entraram em vigor em 1 de janeiro de 2018 e alte-
raram as demonstrações financeiras anteriormente divulgadas pela Sociedade 
em 31 de dezembro de 2017: (1) adoção do CPC 48 – Instrumentos financeiros. 
a) Classificação e mensuração dos ativos financeiros - A Sociedade avaliou a
classificação e mensuração dos ativos financeiros e de acordo com o seu mo-
delo de gerenciamento e concluiu que a classificação para seus ativos financei-
ros é a de custo amortizado. b) Perdas estimadas em créditos de liquidação
duvidosa - A Sociedade avaliou as perdas estimadas em créditos de liquidação
duvidosa para as contas a receber de clientes, levando em consideração, no
reconhecimento inicial do contrato, a expectativa de perdas para os próximos 12 
meses e para a duração do contrato quando da deterioração ou melhora da
qualidade de crédito dos clientes. c) Instrumentos financeiros derivativos - A
Sociedade não opera instrumentos financeiros derivativos. (2) adoção do CPC
47 – Reconhecimento de receita de contrato com cliente - A Sociedade avaliou
todas as etapas para o reconhecimento de suas receitas de contratos com clien-
te e com base no seu diagnóstico não identificou impactos materiais de mensu-
ração decorrentes da adoção dessa norma. Em relação a apresentação da de-
monstração de resultados, a Sociedade avaliou que algumas despesas,
alocadas até 31 de dezembro de 2017 na rubrica com vendas e comerciais,
devem ser apresentadas como redutoras de receita, substancialmente em rela-
ção à despesa com amortização de direitos de exclusividade com postos de
serviços. A Sociedade adotou retrospectivamente os impactos dos CPC 48 e 47. 
(3) reclassificações - Para melhor apresentação, foram realizadas reclassifica-
ções nas demonstrações dos fluxos de caixa.
4 pATRIMôNIO LíquIDO a. Capital social - O capital social em 31 de dezem-
bro de 2018 e de 2017 é composto por 58.911.968.236 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal. Dessa forma, o capital Social da Sociedade subs-
crito e totalmente integralizado em moeda nacional é de R$ 592.437, dividido 
em quotas de aproximadamente R$ 0,01 cada uma, conforme demonstrado 
abaixo:

número de quotas valor em r$
Chevron Latin America Marketing LLC 25.918.736.512 259.238.000,15
Chevron Amazonas LLC 20.482 204,82
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 32.993.211.242 333.198.440,33

58.911.968.236 592.436.645,30
b. Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas atuariais referen-
tes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário
independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de ava-
liação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não
serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) As diferenças en-
tre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo através de
outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendi-
mentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio lí-
quido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados 
no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquida-
ção da aplicação financeira. c. Distribuição de resultados - Aos acionistas
assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro lí-
quido ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
5 pREjuízO pOR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta o cálculo do prejuízo por
ação. Não existe diferença entre o prejuízo básico e diluído por ação nos exercí-
cios apresentados.
prejuízo básico e diluído por ação 2018 2017
Prejuízo líquido da Sociedade (31.438) (29.375)
Média ponderada das ações em circulação
(em milhares) 58.911.968 58.911.968

Prejuízo básico e diluído por ação – R$ (0,0005) (0,0005)

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas de parecer sem ressalvas, 
encontram-se à disposição na sede da sociedade. A ADMINISTRAÇÃO

 josé carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7-S-RJ
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CHAMONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 18.977.049/0001-64

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017(Em reais)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 43.929.690 49.602.344
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.969.200 3.478.428
Clientes 5 3.000 -
Estoques de imóveis a comercializar 6 40.249.177 44.189.227
Créditos fiscais 7 1.692.196 1.883.030
Dividendos a Receber 8 9.617 -
Adiantamentos a fornecedores 9 6.500 51.659

Não Circulante 20.697.288 20.702.906
Direitos creditórios 10 20.000.000 20.000.000
Investimento em controlada 11 697.288 702.906

Total do Ativo 64.626.978 70.305.250

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTAÇÕES CONTÁBEIS

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Passivo Nota 2018 2017
Circulante 20.165.242 935.586
Fornecedores 12 57.809 498.928
Tributos a recolher 13 11.432 436.658
Adiantamento de Cliente 14 96.000 -
Redução de capital a distribuir 15 20.000.001 -

Patrimônio Líquido 44.461.737 69.369.664
Capital social 16 49.176.114 85.751.100
Prejuízos acumulados (4.714.377) (16.381.436)

Total do Passivo 64.626.978 70.305.250

Nota 2018 2017
Receita Líquida 17 2.069.724 4.531.461
Custo com venda de imóveis (3.109.185) (6.961.624)
Prejuízo Bruto (1.039.461) (2.430.163)
Despesas Operacionais (3.655.582) (14.399.343)
Despesas administrativas 18 (2.830.655) (3.687.863)
Ajuste a valor justo 6 (1.816.893) (10.730.714)
Reversao de valor justo 6 987.967 -
Resultado de equivalência patrimonial 3.999 19.234

Resultado Operacional (4.695.043) (16.829.506)
Receitas financeiras 19 141.567 113.096
Despesas financeiras 19 (154.450) (215.567)

(12.883) (102.471)
Prejuízo do exercício (4.707.926) (16.931.977)Capital social Reserva de lucros Prejuízos 

acumulados
Adiantamento para

subscrito a integralizar Reserva legal Reserva de retenção de lucros aumento de capital Total
Saldos em 01 de janeiro de 2017 150.068.100 (69.617.000) 13.620 536.921 - 1.500.000 82.501.641
Integralização do capital - 5.300.000 - - - - 5.300.000
Adiantamento para aumento de capital - - - - - (1.500.000) (1.500.000)
Prejuízo do exercício - - - - (16.931.977) - (16.931.977)
Absorção de prejuízo do exercício - - (13.620) (536.921) 550.541 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 150.068.100 (64.317.000) - - (16.381.436) - 69.369.664
Redução de Capital (100.891.986) 64.317.000 - - 16.374.985 - (20.200.001)
Prejuízo do exercício - - - - (4.707.926) - (4.707.926)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 49.176.114 - - - (4.714.377) - 44.461.737

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício (4.707.926) (16.931.977)
Ajustes de:
Impostos compensados 218.596 461.884
Ajuste a valor justo 1.816.893 10.730.714
Reversao de provisao a valor justo (987.966) -
Resultado de equivalência patrimonial (3.999) (19.234)
Variações monetárias (7) 26

(3.664.409) (5.758.587)
Variações nos ativos e passivos operacionais
. Fornecedores (441.119) (989.457)
. Tributos a recolher (425.227) (326.036)
. Créditos fiscais (27.755) (2.344.819)
. Redução de capital a distribuir 20.000.001 -
. Adiantamentos de Clientes 96.000 -
. Clientes (3.000) -
. Adiantamentos a fornecedores 45.159 42.084
. Estoques de imóveis a comercializar 3.111.123 8.894.633
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 18.690.773 (482.182)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
. Contas a pagar - Partes relacionadas - (35.526)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
 de investimento - (35.526)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
. Integralização de capital - 5.300.000
. Redução de capital (20.200.001) -
. Adiantamento para aumento de capital - (1.500.000)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento (20.200.001) 3.800.000
Aumento do caixa e equivalente de caixa (1.509.228) 3.282.292
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa
. No início do exercício 3.478.428 196.136
. No final do exercício 1.969.200 3.478.428
Aumento do caixa e equivalente de caixa (1.509.228) 3.282.292

1. Contexto Operacional. A Chamonix Empreendimentos e Participações S.A.
(“Companhia”) é uma sociedade anônima, sediada na Avenida Rio Branco, 185,
sala 1915-parte, Centro - Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.  Foi cons-
tituída em 30 de setembro de 2013 e tem por objeto social a compra e venda de
imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários, gestão e ad-
ministração de propriedades imobiliárias próprias, aluguel de imóveis próprios e
participação em outras sociedades. A Companhia detém participação de 100%
do capital social da Ideiafix Empreendimentos e Participações S.A. (“Ideiafix”),
adquirida em 2 de março de 2015. A Ideiafix tem por objetivo social a participação
em outras companhias, na qualidade de quotista ou acionista. 2. Apresentação
das Demonstrações Contábeis. 2.1. Base de elaboração As demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas (Pronunciamento CPC-PME), emitida pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovado Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC 1.255/09. As demonstrações de 
resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não existem valo-
res a serem demonstrados sob esse conceito, sendo, portanto, o resultado do
exercício igual ao resultado abrangente total.  A emissão destas demonstrações
contábeis foi autorizada pela Diretoria em 28 de março de 2019. 2.2. Moeda
funcional e moeda de apresentação. As demonstrações contábeis estão apre-
sentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia.
2.3. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação de demonstrações con-
tábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exer-
cício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de
aplicação das suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis,
estão divulgadas na Nota 3. 3. Resumo das Principais Políticas Contábeis.
3.1. Bases de elaboração. As demonstrações contábeis foram preparadas con-
siderando o custo histórico como base de valor.  3.2. Caixa e equivalentes de
caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósito bancário
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos de até
três meses após a data do balanço e com risco insignificante de mudança de valor.
3.3. Valor recuperável dos ativos. No fim de cada exercício, a Companhia revisa
o valor contábil de seus ativos tangíveis para determinar se há alguma indicação 
de que sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal
indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mesu-
rar o montante dessa perda, se houver.  Se o montante recuperável de um ativo
calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo é reduzido ao 
seu valor recuperável, sendo reconhecida a perda imediatamente no resultado.
3.4. Investimento em controlada. A participação em controlada é registrado ini-
cialmente pelo valor de custo e está ajustada pelo método da equivalência patri-
monial. Em conformidade com o item 4 do CPC 36, a Companhia é dispensada
de apresentar demonstrações contábeis consolidadas. 3.5. Imposto de renda e
Contribuição social sobre o lucro. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são calculados conforme legislação
aplicável a estes tributos. A Companhia adota o regime de tributação do Lucro
Real.  Neste regime de tributação, as bases de cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social se dão mediante a apuração contábil dos resultados, com os
ajustes determinados pela legislação vigente. O imposto de renda incide sobre
essa base de cálculo às alíquotas de 15% mais 10% a título de adicional sobre o 
montante que exceder a R$ 60.000 no trimestre, enquanto a contribuição social re-
sulta da aplicação da alíquota de 9% sobre essa mesma base. 3.6. Apuração do 
resultado. O resultado é apurado pelo regime de competência. 4. Caixa e Equiva-
lente de Caixa. O saldo de caixa e equivalentes de caixa está assim demonstrado:

2018 2017
Caixa 100 100
Banco 163 1
Aplicações Financeiras 1.968.937 3.478.327
Total 1.969.200 3.478.428
As aplicações financeiras são investimentos mantidos em dois fundos com resga-
te automático, mantidos com instituições financeiras de primeira linha, e podem 
ser resgatados a qualquer tempo, de acordo com as necessidades de capital de 
giro da Companhia. 5. Clientes.

Clientes 2018 2017
Rosana Cristovam de Moraes Sponton 3.000 -
Total 3.000 -
O valor de Clientes a Receber refere-se a venda da sala comercial 1207 do 
empreendimento Spot Offices Penha para Cliente Rosana Cristovam de Mora-
es Sponton pelo valor total de R$ 150.000, com entrada parcelada e o saldo fi-
nanciado pelo banco Santander, a data de vencimento do valor em aberto é 3 
de janeiro de 2019. 6. Estoques de Imóveis a Comercializar. Em 2016 foram 
adquiridos 159 imóveis para comercialização, distribuídos em 6 (seis) estados: 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 
2017 foi feita a alienação de um terreno em Ipanema. Em 2018 foram vendidas 
29 unidades dos empreendimentos, sendo 21 Terrenos, 5 Imóveis Comerciais 
e 3 Residenciais, restando assim um estoque de 129 imóveis, sendo 77 comer-
ciais, 24 residências e 28 terrenos. Anualmente é realizado a avaliação e emitido 
Laudo sobre os valores dos imóveis dos estoques com os ajustes registrados 
conforme o Pronunciamento CPC 16 – Estoques. Na comercialização das uni-
dades, caso exista saldo de Ajuste a valor justo, é realizado em conta própria 
denominada Reversão de Provisão de Perda com Ajuste a Valor Realizável, 
juntamente com o custo da unidade vendida. A composição do estoque está
demonstrada a seguir: Quantidade 2018 2017
Imóveis Comerciais 77 21.937.484 22.858.706
Imóveis Residenciais 24 5.043.719 5.925.189
Terrenos 28 24.827.615 26.136.046
(-) Ajuste a valor justo - (11.559.641) (10.730.714)
Total 129 40.249.177 44.189.227

7. Créditos Fiscais. A Companhia passou a apurar a contribuição para o PIS e
COFINS no regime de não-cumulatividade no início de janeiro de 2017. Conforme 
a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 594, de 26 de dezem-
bro de 2005, no seu artigo 41, a pessoa jurídica que passar do regime de cumu-
latividade para o regime de não cumulatividade, tem o direito ao aproveitamento
do crédito presumido na forma prevista no art. 48, calculado sobre o estoque de
abertura devidamente comprovado na mudança do regime de incidência. A com-
posição dos créditos fiscais está demonstrada a seguir:

2018 2017
IRRF por terceiros 43.289 15.535
IRPJ recolhido a maior 122 116
CSLL recolhido a maior 33 31
PIS a recuperar 293.412 332.405
COFINS a recuperar 1.355.340 1.534.943
Total 1.692.196 1.883.030
Além disso Companhia possui créditos fiscais no montante de R$ 3.434.663 pro-
venientes de base negativa de prejuízos fiscais e contribuição social sobre o lucro. 
8. Dividendos a Receber. Em 2018 foi realizado a aprovação da distribuição de
dividendos da controlada Ideiafix Empreendimentos e Participações S.A., no valor 
de R$ 9.617, devendo ocorrer o recebimento em março de 2019. 9. Adiantamen-
tos a Fornecedores. Utilizado em sua grande maioria adiantamentos efetuados 
aos cartórios para registro dos imóveis adquiridos pela Companhia (vide nota).
Fornecedores 2018 2017
Prefeitura Municipal de São Paulo 6.500 6.500
Cartório do 5º Ofício de Reg. De Imóveis do RJ - 23.384
1º Serviço de Reg. De Imóveis do F.C. de Curitiba - 9.960
Cartório Faria Neto - 8.909
Solo Consultoria de Imóveis Ltda - 1.306
Rio de Janeiro Cartório 8º Ofício de Reg. de Imóveis - 213
Curitiba 8º Ofício do Registro de Imóveis - 979
Union Paralegais e Assessoria Empresarial Ltda - 408
Total 6.500 51.659
10. Direitos Creditórios. Em 07 de novembro de 2016, a Companhia celebrou
com a Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Agre KS”) o “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças”, com a interveniência-anu-
ência da PDG Realty S.A. e PDG Companhia Securitizadora (“Contrato”), tendo
como objeto à cessão de direitos creditórios, decorrentes de Ativos Imobiliários,
do Contrato de Parceria celebrado entre a Agre KS e o Grupo Modiano, pelo valor 
de R$ 20.000.000 (“Preço”), pagos à vista, em 07 de novembro de 2016, pela
Companhia. Com a celebração do Contrato e o pagamento do Preço, a Com-
panhia assumiu a posição contratual até então exercida pela Agre KS no Con-
trato de Parceria junto ao Grupo Modiano.  Os referidos ativos imobiliários são
imóveis localizados em Búzios, Município da Microrregião dos Lagos, no Estado
do Rio de Janeiro. Por força do Contrato, a Companhia fará jus ao recebimento
de Permuta Financeira, correspondente ao percentual de 3,5% (três inteiros e
cinco décimos por cento) do volume geral de venda de todo e qualquer empreen-
dimento que vier a ser desenvolvido nos Ativos Imobiliários durante o prazo de 10 
(dez) anos. Decorrido este prazo a Companhia e/ou o Grupo Modiano poderão
optar por não mais receber e/ou pagar, conforme o caso, os Direitos Creditórios
devidos em Permuta Financeira, mas sim em imóveis, Permuta Física, equiva-
lente ao percentual de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) dos Ativos
Imobiliários que não foram objeto de alienação pelo Grupo Modiano.  Foi feita
a avaliação e emitido Laudo sobre os valores dos direitos creditórios com data
base de 31 de dezembro de 2018, resultando que os valores dos ativos imobi-
liários permaneçam os mesmos de quando a Companhia celebrou o contrato.
11. Transações com Partes Relacionadas. a) Investimento em controlada.
I. Informações sobre a participação societária:

Nome País

Percentual 
de partici-

pação

Patrimônio líqui-
do da investida 
em 31/12/2018

Patrimônio líqui-
do da investida 
em 31/12/2017

Ideiafix Empreendimen-
tos e Participações S.A. Brasil 100% 697.288 702.906
12. Fornecedores. Refere-se aos serviços administrativos de administração dos imó-
veis e a conservação dos empreendimentos imobiliários, conforme descrição abaixo:
Fornecedores 2018 2017
AD Valorem Serviços de Apoio Administrativo Ltda 42.000 15.000
J C Jesus no Coração Prestação de Serviços Ltda 14.887 6.934
RS União Zeladoria Ltda ME 922 891
Condomínio Residencial Ville - 27.280
Papi Maximiano - 54.683
Associação de Melhoramento - 9.263
Condomínio Domo Business - 380.184
Euzebio Inigo F A - 4.484
Total 57.809 498.719
13. Tributos a Recolher. A composição dos tributos a recolher é demonstrada
abaixo, cuja previsão de pagamento é ao longo de 2018: 2018 2017
Tributos sobre as receitas 477 892
Tributos retidos 6.515 9.317
Tributos Municipais (IPTU) 4.440 426.449
Total 11.432 436.658
14. Adiantamento de Cliente. Refere-se ao sinal de compra das unidades Cond
Easy Office sala 1314 e Apto 101 Cond Lumiere.
Clientes 2018 2017
Francisco Luiz Soares Filho 34.000 -
Robson da Silva 62.000 -
Total 96.000 -
15. Redução de Capital a Distribuir. Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária realizada em 18 de abril de 2018 foi aprovado a redução do capital social, com 

a distribuição a título de restituição de recursos ao acionista no valor R$20.200.001.  
16. Patrimônio Líquido. a) Capital social. O capital social em 31 de dezembro de
2017, subscrito no valor de R$ 150.068.100, está dividido em 150.068.100 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas em nome do Fundo de Inves-
timento em Participações Veyron. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 15 de fevereiro de 2017 foram integralizados R$2.200.000. O capital social
integralizado à data de 15 de fevereiro de 2017 é de R$82.651.100, devendo o
montante remanescente, ou seja, R$67.417.000, ser integralizado até 01 de outu-
bro de 2018. Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de 
dezembro de 2017 foram integralizados R$3.100.000. Logo, o capital social inte-
gralizado à data de 20 de dezembro de 2017 é de R$85.751.100, devendo o mon-
tante remanescente, ou seja, R$64.317.000 ser integralizado até 01 de outubro de 
2018.  Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18 de abril de 
2018 foi aprovado a redução do capital social em R$100.891.986, passando para 
R$49.176.114 divididos em 49.176.114 ações ordinarias. A Redução de capital foi 
realizada da seguinte forma: R$64.317.000 a titulo de cancelamento do montante 
do capital social subscrito e não integralizado, R$ 16.374.985 é reduzido a titulo
de absorção de prejuízos acumulados e R$20.200.001 a título de restituição de
recursos ao acionista. b) Reserva legal  Pela legislação societária brasileira, a
Companhia deve transferir 5% do lucro líquido anual apurado de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil para a reserva legal, até que esta seja equi-
valente a 20% do capital integralizado. A reserva legal pode ser utilizada para au-
mentar o capital ou para absorver prejuízos. A Companhia não teve lucro em 2017. 
17. Receita Líquida. Em setembro de 2017 foi efetuada a alienação de um terreno
situado no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro. O imóvel foi quitado
à vista pelo comprador. Em 2018 foram realizadas vendas de 29 unidades dos
empreendimentos, sendo 21 Terrenos, 5 Imóveis Comerciais e 3 Residenciais.
A reconciliação entre a receita bruta e a receita líquida é composta como segue:

2018 2017
Receitas com venda de imóveis 2.363.200 4.993.346
Impostos incidentes e comissões sobre a receita (293.476) (461.885)
Receita líquida 2.069.724 4.531.461
18. Despesas Administrativas. A composição das despesas administrativas é
demonstrada abaixo: 2018 2017
Serviços prestados (1.197.921) (1.728.568)
Impostos e taxas (727.392) (1.012.603)
Cotas Condominiais (805.374) (920.812)
Despesas legais e jurídicas (68.056) (25.638)
Outras despesas administrativas (31.912) (242)
Total (2.830.655) (3.687.863)
19. Resultado Financeiro Líquido. A composição do resultado financeiro é
demonstrada abaixo: 2018 2017
Receitas Financeiras 141.567 113.096
Rendimentos de aplicações financeiras 137.545 104.170
Descontos obtidos 4.015 8.899
Atualização de impostos ativos 7 27

Despesas Financeiras (154.450) (215.567)
Tarifas bancárias (2.410) (1.771)
Multas e juros (152.040) (213.796)

Resultado financeiro líquido (12.883) (102.471)
20. Instrumentos Financeiros. a) Classificação e valorização dos instrumen-
tos financeiros. A Companhia mantém operações com instrumentos financei-
ros não derivativos. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 
de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, ren-
tabilidade e segurança. Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e 
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas. A classificação 
depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos. b) 
Derivativos. A Companhia não realizou aplicações de caráter especulativo em de-
rivativos ou quaisquer outros ativos de risco durante os exercícios de 2018 e 2017. 
21. Eventos Subsequentes. Em 2019 foram vendidos 2 imóveis, sendo 1 imóvel 
comercial e 1 imóvel residencial, totalizando R$ 480.000. Existe também um con-
trato de venda e compra em andamento referente aos Direitos Creditórios do Ter-
reno localizado em Buzios/RJ no valor de R$20.000.000, esse valor será utilizado 
para distribuição da redução de capital social conforme AGE de 18 de abril de 2018.

A Diretoria
Contador: Vagner Rodrigues Toledo - CRC/MT 013.312/O-8

Aos Acionistas e Administradores da Chamonix Empreendimentos e Participa-
ções S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações con-
tábeis da Chamonix Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), 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 opi-
nião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Chamonix Empreendimentos e 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 “Responsabilidade do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis. A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
quada 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 dessas demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na

elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com 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 opera-
ções. Responsabilidade dos auditores independentes 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 se-
gurança, 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 profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada 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 frau-
de pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omis-
são 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 adequa-
ção 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 re-
lação à capacidade da 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 Compa-
nhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação 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 consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019. 

Mário Vieira Lopes 
Contador CRC-RJ-60.611/O

ACSP fala em ‘ritmo  
fraco’ para Dia das Mães

O Dia das Mães, que neste 
ano será comemorado dia 12 
de maio, deve levar o movi-
mento de vendas do varejo 
da capital paulista a crescer 
na casa de 2% em relação 
ao mesmo período de 2018. 
Essa é a estimativa da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (ACSP).

“É um ritmo fraco, o 
mesmo que o comércio tem 

apresentado em geral. A base 
forte do ano passado contri-
bui para o resultado, já que 
em 2018 as vendas de Dia 
das Mães se misturaram com 
aquelas relacionadas à Copa 
do Mundo (sofás e TVs, por 
exemplo)”, analisa Mar-
cel Solimeo, economista da 
ACSP.

Ele explica que a con-
fiança do consumidor em 

baixa e o pouco crédito à 
pessoa física são alguns 
dos obstáculos para o vare-
jo atualmente. “Se as lojas 
alargarem os prazos de par-
celamento e fizerem ofertas 
atrativas, os consumidores 
podem gastar um pouco 
mais nesta que é a data co-
mercial mais importante do 
primeiro semestre”, finaliza 
Solimeo.

Feminicídio: 1 mulher é assassinada a cada 5 dias
 Nesta terça-feira será lan-

çado o 14º Dossiê da Mulher 
2019, relatório temático anu-
al que apresenta dados sobre 
a violência contra a mulher 
no estado do Rio de Janeiro. 
O levantamento vai mostrar 
que a cada cinco dias, uma 
mulher é vítima de femini-
cídio no estado. Somente no 
ano passado, 71 mulheres 
foram mortas em decorrên-
cia deste tipo de crime.

O dossiê, que é importan-
te para dar visibilidade ao 
tema e para elaboração de 
novas leis e propostas que 

ajudem a coibir a violência 
contra a mulher, aborda os 
principais crimes que milha-
res de mulheres sofrem co-
tidianamente, como a lesão 
corporal dolosa, a ameaça, o 
atentado violento ao pudor, o 
estupro, o homicídio doloso 
e a violência doméstica.

A presidente do Instituto 
de Segurança Pública (ISP), 
em entrevista ao jornal O 
Dia, alerta que cerca de 60% 
dos crimes ocorrem dentro 
da casa da vítima.

O relatório mostra ain-
da que em 2018 foram 350 

casos de homicídio doloso, 
sendo que 120 vítimas fo-
ram mortas dentro de suas 
casas, o que representa que 
o criminoso faz parte do 
âmbito familiar da vítima. A 
presidente do instituto enfa-
tiza que o feminicídio é uma 
qualificadora para o crime 
de homicídio.

O lançamento do Dossiê 
da Mulher 2019 acontece no 
auditório da Defensoria Pú-
blica do Rio de Janeiro, na 
Av. Marechal Câmara, 314, 
Centro do Rio, a partir das 
10h.
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DIÁRIO
Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a 
R$ 27,37, com ganho de 0,44%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1.65, com 
perda de 1,20%. Os três indicadores semanais mostram merca-
doOs três indicadores semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 98,38 com ganho de 0,89%. Um dos três indicadores se-
manais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 
7,92, com valorização de 2,80%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
36,25, com valorização de 1,05%. Dois ds três indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas 
a R$ 8,25, com desvalorização de 2,46%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

Terça-feira, 30 de abril de 2019

Locadora de veículos pesados Vamos, 
da JSL, suspendeu oferta pública

Liquidez ainda é desafio para 
incorporadoras chinesas

Petrobras abre licitação de  
suas unidades de fertilizantes

A Petrobras abriu nes-
ta segunda-feira processo 
de licitação para o arrenda-
mento de suas fábricas de 
fertilizantes nitrogenados no 
Sergipe e na Bahia, com três 
empresas pré-qualificadas 
para a disputa, de acordo 
com comunicado da esta-
tal. A licitação inclui ainda 
os terminais marítimos de 
amônia e ureia no Porto de 
Aratu, na Bahia, informou a 
companhia.

A Petrobras informou que 
antes das licitações relacio-
nadas ao objeto desta pré-
qualificação, será publicado 
aviso no Diário Oficial, com 
a devida antecedência, na 
forma da Lei, bem como será 
determinado o prazo final 
para recebimento de pedidos 
de pré-qualificação para as 
respectivas licitações.

Os interessados devem 
solicitar inscrição na pré-
qualificação escrevendo 
para o e-mail arrendamen-
tofafen@petrobras.com.br, 
atendendo a todos os requi-
sitos, conforme estabelecido 
nos anexos disponíveis no 
site http://www.petrobras.
com.br/pt/canais-de-nego-
cios/arrendamento-fafen/. 
Esclarecimentos adicionais 
também podem ser solicita-
dos através do e-mail.

Segundo a estatal, as em-
presas aptas a participar da 
licitação das unidades no 
Sergipe (Fafen-SE) e Bahia 
(Fafen-BA) são Proquigel 
Química S.A., PJSC Acron 
e Formitex Empreendimen-
tos e Participações Ltda. As 
empresas deverão apresentar 
propostas até 22 de junho. 
“Vence a empresa que apre-
sentar o maior preço para o 
arrendamento no período de 
dez anos, renováveis por mais 
dez”, explicou a petroleira.

Fábricas

A fábrica de Sergipe en-
trou em operação em 6 de 
outubro de 1982 e marcou 
um novo ciclo do desen-
volvimento no estado, com 

a construção da adutora do 
Rio São Francisco, a amplia-
ção da rede de energia elétri-
ca, a revitalização da ferro-
via que liga Sergipe à Bahia 
e ainda com a instalação do 
Terminal Portuário Ignácio 
Barbosa, em Barra dos Co-
queiros, a 36 quilômetros de 
Aracaju.

Ocupando uma área de 1 
Km², a fábrica produz amô-
nia, ureia fertilizante, ureia 
pecuária, ureia industrial, 
ácido nítrico, hidrogênio e 
gás carbônico.

Desde 2014, a Fafen-SE 
conta com uma planta de 
produção de sulfato de amô-
nio com capacidade para 
produzir até 303 mil tone-
ladas/ano, o que equivale a 
80% da importação da re-
gião Nordeste em 2014. O 
sulfato de amônio contém 
nitrogênio na composição e 
também é excelente fonte de 
enxofre, muito utilizado no 
cultivo de milho, cana-de-
açúcar e algodão.

A unidade de Camaçari, 
na Bahia, iniciou suas ativi-
dades em 1971, produzindo 
fertilizantes nitrogenados 
a partir do gás natural dos 
campos produtores de petró-
leo da Bahia e de Sergipe.

A fábrica foi pioneira na 
implantação do Polo Petro-
químico - uma das razões da 
escolha de Camaçari foi a de 
que já existia ali a estrutura 
industrial de gasodutos, água 
e eletricidade. Com a incor-
poração da Nitrofértil à Pe-
trobras, em 17 de dezembro 
de 1993, a fábrica passou a 
ter a denominação atual.

Ocupando uma área 
de 0,28 Km², a fábrica pro-
duz amônia, ureia fertili-
zante, ureia pecuária, ureia 
industrial, ácido nítrico, 
hidrogênio, gás carbônico 
e Agente Redutor Líquido 
Automotivo (Arla 32).

Capacidade instalada das 
duas fábricas: 900 mil t/ano 
de amônia; 1,1 milhão de t/
ano de uréia; 36.000 t/ano 
de ácido nítrico; e 150.000 t/
ano de CO2.

As pequenas incorpora-
doras imobiliárias chinesas 
enfrentarão provavelmente 
altos riscos de liquidez em 
2019, pois os bancos aper-
taram o empréstimo às in-
corporadoras em 2018 e os 
custos de obtenção de crédi-
to nos mercados onshore e 
offshore cresceram no geral, 
de acordo com um relatório 
da Fitch Ratings.

Mesmo que as condições 
de financiamento tenham 
melhorado este ano e as 
grandes incorporadoras imo-
biliárias tenham registrado 
maior arrecadação de vendas, 
as pequenas empresas de con-
strução de moradias continu-
am enfrentando dificuldades 
em recolher capital suficiente 
para financiar os existentes 
projetos e acabam dependen-
do do financiamento externo 
e das vendas de ativos para 
satisfazer as necessidades de 

liquidez, assinalou a agência 
de qualificação.

A Fitch espera maiores cus-
tos de financiamento e uma 
duração mais curta de emprésti-
mos para exacerbar os riscos de 
liquidez das pequenas incorpo-
radoras imobiliárias em 2019, 
pois o refinanciamento das ex-
istentes maturidades offshore 
veio a um custo mais alto, o que 
aumentará o fluxo de capital 
para os pagamentos dos juros.

As pequenas incorporado-
ras com canais de financia-
mento apertados dependem 
mais das vendas de ativos 
para impulsionar a liquidez, 
e a Fitch previu que isso 
pode fazer com que os emis-
sores saiam do ramo de de-
senvolvimento de imóveis.

A Fitch disse que focará 
mais na gestão e execução dos 
riscos de refinanciamento, 
particularmente das pequenas 
incorporadoras em 2019.

A Vamos, da JSL, empresa 
de locação de caminhões, 
máquinas e equipamentos 
pesados, desistiu de pedido 
de oferta pública inicial de 
ações (IPO), cerca de um mês 
depois de ter dado entrada na 
operação junto à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
afirmou uma fonte da agência 
Reuters nesta segunda-feira. 
A Vamos é controlada pela 
empresa de logística e gestão 
de frotas JSL. A precificação 
do IPO estava prevista para 
esta segunda-feira.

A operação tinha como co-
ordenadores Bradesco BBI, 
BTG Pactual, BofA Merrill 
Lynch, BB Investimentos, 
Caixa, XP Investimentos e 
Santander. Os recursos seriam 
usados para financiamento da 
frota para atividade de loca-
ção de caminhões e para re-
forço de capital.

A Vamos, que se apre-

senta como líder do setor 
no país, tem como principal 
linha de negócio os con-
tratos de locação de longo 
prazo, que atendem clientes 
dos setores de agronegócio, 
energia, transporte e alimen-
tos. No fim do ano passado, 
a empresa tinha uma frota 
de 8.755 caminhões e 2.107 
máquinas e equipamentos.

A companhia tem a maior 
rede de concessionárias de 
caminhões e ônibus da Volk-
swagen/MAN, com 40 uni-
dades no país, mais 15 de 
máquinas e equipamentos agrí-
colas Valtra, além de 11 lojas 
para vendas de seminovos.

No documento entregue à 
CVM, a Vamos afirma que 
teve em 2018 receita líquida 
de R$ 983 milhões, lucro 
líquido de R$ 116 milhões, 
e Ebitda de R$ 452 milhões, 
altas de 46%, 25% e de 48%, 
respectivamente, ante 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
    Pelo presente Edital, ficam convocados a comparece-
rem à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no 
dia 04 de maio de 2019, às 10h em primeira convocação, e 
às 10h30 em segunda e última, com qualquer número, os 
professores da Educação Básica; e às 14h em primeira con-
vocação, e às 14h30 com qualquer número, os professores 
da Educação Superior; no Sinpro-Rio, na Rua Pedro Lessa, 
35, 2º andar, Centro do Rio de Janeiro, RJ, para discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- Campanha Salarial 2019;
- Reforma da Previdência: paralisação das atividades em 
todos os estabelecimentos de ensino particulares de Edu-
cação Básica, Ensino Superior, Ensino Técnico cursos livres 
e preparatórios, no dia 15 de maio de 2019.

Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783 de 28 de 
junho de 1989 e do Estatuto do Sindicato.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF – 10.939.209/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores associados do Instituto de Educação, Pesquisa e Gestão 
Em Saúde (“IEPEGES”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de maio de 2019, às 
10:00 horas, na sede social do IEPEGES na Avenida das Américas, n. 6.205, 
loja E, cidade e estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciar o Relatório 
da administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Apreciar as metas e diretrizes 
estipuladas pelo Conselho de Gestão; e (iii) Ratificar o jornal escolhido 
para publicações legais. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Aprovar 
a reforma do Estatuto Social do IEPEGES; (v) Aprovar eleição para nova 
composição do Conselho de Gestão do IEPEGES; e (vi) Aprovar a eleição 
para nova composição da Diretoria do IEPEGES. Informações Gerais:  
Os associados deverão apresentar na sede do IEPEGES, com no mínimo 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência, o documento de identidade e/ou 
documento societário pertinente que comprove a representação legal, com 
reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019
Charles Souleyman Al Odeh – Presidente do Conselho de Gestão

Glória de Fátima Teixeira Ciarlini - Diretora Presidente
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Semana começa com 
animação nas bolsas

As bolsas europeias acompanharam a animação regis-
trada nas bolsas norte-americanas, que começaram a se-
mana superando os máximos verificados na anterior. Os 
investidores foram influenciados pelo crescimento da eco-
nomia dos Estados Unidos, cujos dados foram conhecidos 
na sexta-feira, e a subida dos lucros industriais na China, 
em março, depois de quatro meses consecutivos de des-
cidas. Além disso, foi divulgado nesta segunda-feira que 
o consumo dos norte-americanos aumentou em março. O 
Stoxx 600, índice composto pelas 600 principais ações 
europeias, registrou uma pequena alta de 0,08% para os 
391,32 pontos, embora os dados divulgados não tenham 
sido favoráveis, como o dee que o indicador de confiança 
na economia da Zona Euro baixou para mínimos de dois 
anos. Na Europa, o destaque ficou para a bolsa espanhola, 
que esteve em alta no dia às eleições.

Se apossou de US$ 2,7 mi dos investidores
James Siniscalchi se apropriou de aproximadamente 

US$ 2,7 milhões, com a promessa de aplicar os recursos 
na compra e revenda de ingressos para shows e um evento 
esportivo, como Harry Potter, Cursed Child, Hello Dolly 
e Bruce Springsteen na Broadway, e uma luta de boxe pro-
fissional entre Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor.

De acordo com a SEC, James Siniscalchi usou indevi-
damente o dinheiro dos investidores para beneficiar a si 
mesmo e sua família, ao renomear os negócios anterior-
mente administrados pelo seu primo Joseph Meli, após 
este ser preso depois de se declarar culpado de fraude de 
valores mobiliários em uma ação criminal paralela. Sinis-
calchi tomou medidas para esconder dos investidores o 
envolvimento de Meli, dados os casos civis e criminais 
amplamente divulgados que estavam pendentes.

A SEC, em ação impetrada no Tribunal Distrital dos 
EUA do Distrito Sul de Nova York, acusa Siniscalchi de 
violar as disposições antifraude das leis federais de valores 
mobiliários e busca uma injunção permanente de futuras 
violações, o despejo de ganhos supostamente ilícitos, com 
juros, e penalidades financeiras. Em uma ação paralela, a 
Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York 
anunciou acusações criminais contra Siniscalchi e Meli.

Aéreas querem ressarcimento da Boeing
As companhias aéreas de diversas partes do mundo, 

principalmente dos EUA e Europa, pretendem solicitar 
à fabricante de aeronaves compensações por centenas 
de milhões de dólares perdidos com o cancelamento 
de incontáveis voos, por causa dos problemas apre-
sentados pelo 737 Max, pois os governos de diversos 
países impediram as viagens aéreas com o modelo mais 
moderno da Boeing depois que dois aviões caíram em 
um intervalo de quatro meses. Segundo o Financial 
Times, há processos de compensação em diferentes es-
calas das aéreas prejudicadas pelos voos cancelados. A 
Southwest Airlines, que opera a maior frota do mundo 
de aviões do modelo, estima que perdeu US$ 200 mil-
hões no primeiro trimestre; a American Airlines calcula 
prejuízo de US$ 350 milhões, com o cancelamento de 
mais de 15 mil voos até agosto.

Rússia resolve problema e derruba petróleo
A Rússia garantiu ter resolvido o problema de contami-

nação de petróleo que, na semana passada, afetou a oferta 
de barris na Europa. A normalização da oferta russa pro-
vocou a queda nas cotações do produto. Os especuladores 
estão intranquilos com a pressões feitas por Donald Trump 
para que haja o aumento na produção, além das sanções 
norte-americanas ao óleo venezuelano e o aumento das 
punições contra o Irã. O West Texas Intermediate baixou 
0,24% para US$ 63,16, enquanto o Brent perdeu 0,07% 
para US$ 72,10.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A.
CNPJ Nº 05.209.279/0001-31

Ativo 2018 2017
Circulante: 11.531 8.442
  Caixa e equivalentes de caixa 1.376 2.622
  Contas a receber 5.985 3.456
  Estoques 1.761 1.637
  Impostos a recuperar 242 110
  Adiantamento a sócios 1.149 509
  Despesas antecipadas 1.018 108
Não Circulante: 4.498 2.654
  Realizável a longo prazo - títulos de capitalização 20 20
  Imobilizado 4.478 2.634
Total 16.029 11.096

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Passivo e Patrimônio Líquido 2018 2017
Circulante: 6.152 4.276
  Empréstimos e financiamentos 1.926 1.430
  Parte relacionada - -
  Fornecedores 2.114 1.148
  Obrigações sociais e trabalhistas 453 340
  Obrigações fiscais 738 609
  Parcelamentos fiscais 577 594
  Outros 344 155
Não Circulante 407 510
  Empréstimos e financiamentos 407 493
  Parcelamentos fiscais - 17
Patrimônio Líquido 9.470 6.310
  Capital social 2.643 2.580
  Reserva de capital 2.882 945
  Reserva de lucros 2.784 2.785
  Lucros acumulados 1.161 -
 Total 16.029 11.096

Demonstrações dos Resultados
 Exercício findos em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$) 2018 2017

Receita líquida de vendas 11.344 12.948
Custos dos produtos vendidos (5.601) (4.715)
Lucro bruto de vendas 5.743 8.233
Receita líquida de serviços prestados 3.908 2.658
Custos dos serviços prestados (1.435) (283)
Lucro bruto de serviços 2.473 2.375
Lucro bruto 8.216 10.608
Despesas gerais e administrativas (2.275) (2.643)
Despesas de vendas (3.583) (1.829)
Depreciação (332) (239)
Despesas com serviços prestados (118) (25)
Despesas tributárias (858) (1.347)
Outras receitas (despesas) 1.512 (572)

(5.654) (6.655)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras 2.562 3.953
Resultado financeiro líquido (526) (471)
Lucro (prejuízo) líquido antes do IR e da contribuição social 2.036 3.482
Imposto de renda e contribuição social (875) (708)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.161 2.774

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e do Resultado 
Abrangente Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
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Saldos em 01/01/2016 1.025 - - - 2.010 3.035
Prejuízo do exercício - - - - (1.558) (1.558)(1.558)
Dividendos de anos 
  anteriores (R$0,43/quota) - - - - (441) (441)
Saldos em 31/12/2016 
 (reapresentado) 1.025 - - - 11 1.036
Aumento de capital - AGE 
  10.03.2017 1.500 - - - - 1.500
Aumento de capital - RCA 
  22.11.2017 55 945 - - - 1.000
Lucro líquido do exercício - - - - 2.774 2.774 2.774
Destinações:
Reserva de lucros - - - 110 (110) -
Reserva de incentivo fiscal 
 2017 (nota 14.c) - - 1.479 - (1.479) -

Reserva de incentivo fiscal 
  2015/2016 (nota 14.c) - - 1.196 - (1.196) -

Saldos em 31/12/2017 2.580 945 2.675 110 - 6.310
Aumento de capital - RCA 
  29.10.2018 63 1.937 - - - 2.000
Lucro líquido do exercício - - - - 1.161 1.161 1.161
Saldos em 31/12/2018 2.643 2.882 2.675 110 1.161 9.471

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.161 2.774
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das 
 atividades operacionais:

  Depreciação 332 316
Baixas de ativo imobilizado - -
Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa (59) 169

1.434 3.259
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber (2.470) (1.498)
Estoques (124) 607
Impostos e contribuições a recuperar (132) (23)
Adiantamentos (910) (108)
  Adiantamento a sócios (640) (509)
Fornecedores 966 463
Obrigações fiscais 129 (146)
Parcelamentos fiscais (34) 476
Obrigações sociais e trabalhistas 113 18
  Parte relacionada - (61)
Outros passivos 189 58

2018 2017
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1.479) 2.536
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Títulos de capitalização - (11)
  Adições de ativo imobilizado (2.177) (2.464)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (2.177) (2.475)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Empréstimos - líquido 410 (88)
  Aumento do capital social 2.000 2.500
  Distribuição de dividendos - -
Caixa líquido proveniente (usado) nas ativ. de financiamento 2.410 2.412
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.246) 2.473
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.622 149
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.376 2.622
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.246) 2.473

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Alessandro da Silva Gonçalves - CRC 088127/O-7 - CPF: 080.453.617-19
As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas 
explicativas encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da 
Companhia.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Mercado reduz novamente  
projeção de expansão da economia 

A estimativa para a ex-
pansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos no país – agora caiu 
de 1,71% para 1,70% este 
ano. Há quatro semanas, a 
estimativa estava em 1,98%.

Para 2020, a projeção foi 
mantida em 2,50%, após cin-
co reduções consecutivas. As 
estimativas de crescimento do 
PIB para 2021 e 2022 perma-
necem em 2,50%.

Os números constam do 
boletim Focus, publicação 
semanal elaborada com base 
em estudos de instituições fi-
nanceiras sobre os principais 
indicadores econômicos. 
O boletim é divulgado às 
segundas-feiras, pelo Banco 
Central (BC), em Brasília.

Inflação

A estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Na-

cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), foi 
mantida em 4,01% este ano. 
Para 2020, a previsão segue 
em 4%. Para 2021 e 2022, 
também não houve altera-
ção: 3,75%.

A meta de inflação deste 
ano, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
é 4,25% com intervalo de 
tolerância entre 2,75% e 
5,75%.

A estimativa para 2020 
está no centro da meta: 4%. 
Essa meta tem intervalo de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN 
ainda não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Taxa Selic

Para controlar a infla-

ção, o BC usa como prin-
cipal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic. 
Para o mercado financei-
ro, a Selic deve permane-
cer no seu mínimo histó-
rico de 6,5% ao ano até o 
fim de 2019.

Para o fim de 2020, a pro-
jeção segue em 7,50% ao 
ano. Para o fim de 2020 e 
2021, a expectativa perma-
nece em 8% ao ano.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa mé-
dia cobrada nas negociações 
com títulos emitidos pelo 
Tesouro Nacional, registra-
das diariamente no Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

A manutenção da Se-
lic este ano, como prevê o 
mercado financeiro, indica 
que o Copom considera as 
alterações anteriores nos 
juros básicos suficientes 

para chegar à meta de in-
flação.

Ao reduzir os juros básicos, 
a tendência é diminuir os cus-
tos do crédito e incentivar a 
produção e o consumo.

Para cortar a Selic, a au-
toridade monetária precisa 
estar segura de que os preços 
estão sob controle e não cor-
rem risco de ficar acima da 
meta de inflação.

Quando o Copom aumen-
ta a Selic, a meta é conter 
a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança.

Dólar

A previsão do mercado 
financeiro para a cotação 
do dólar segue R$ 3,75 no 
fim de 2019 e foi ajustada 
de R$ 3,80 para R$ 3,79 no 
fim de 2020.

Lucro da Cargill no Brasil aumentou  
quase 15% ano passado, ante 2017
Cia. diz que 
deve investir em 
torno de R$ 550 
milhões em nova 
fábrica no país 
neste ano

O lucro líquido da Cargill 
no mercado brasileiro avan-
çou 14,6% em 2018, para R$ 
679,8 milhões. A empresa, 
que é uma das maiores do 
agronegócio do mundo, obte-
ve receita operacional líquida 
de R$ 46,5 bilhões no ano 
passado, ante R$ 35 bilhões 
em 2017. Os valores somam 
as áreas agrícola e de nutrição 
animal. Os dados estão no ba-
lanço divulgado pela empresa 
nesta segunda-feira.

A Cargill informou em 
seu site que planeja construir 
uma nova fábrica de pectina 
HM em 2019 e escolheu o 
Brasil para a construção des-
ta nova instalação. O proje-
to, que terá investimento de 
aproximadamente R$ R$ 
550 milhões, faz parte de 
um plano da companhia para 
fortalecer e diversificar seu 
portfólio de pectina, o que 
inclui também melhorias em 
suas três fábricas existen-
tes na Europa (Alemanha, 
França e Itália). A planta foi 

anunciada em 2018, mas o 
local da fábrica ainda não 
foi definido, mas deverá ser 
próximo ao parque citrícola 
paulista.

A pectina HM é um agen-
te texturizante versátil, à 
base de frutas cítricas, usado 
na produção de compotas, 
sucos e bebidas lácteas. Se-
gundo Bruce McGoogan, lí-
der de estratégia e inovação 
dos negócios de Amidos, 
Adoçantes e Texturizantes 
da Cargill, o mercado des-
te ingrediente tem visto um 
forte crescimento há vários 
anos, impulsionado princi-
palmente pelo setor de bebi-
das lácteas, bem como pela 
crescente demanda global 
por ingredientes de origem 
natural. “A pectina HM é um 
importante ingrediente utili-
zado em produtos que aten-
dem ambas as tendências, 
pois é um agente texturizan-
te à base de plantas utilizado 
em bebidas, geleias e produ-
tos de confeitaria. 

Expansão

O potencial investimen-
to em uma fábrica no Bra-
sil, que tem um suprimento 
abundante de frutas cítricas, 
permitirá que a Cargill for-
neça o ingrediente que nos-
sos clientes precisam para 
atender a demanda dos con-
sumidores”, resume.

A nova fábrica contribui-

rá para que a Cargill amplie 
sua produção aumentando a 
oferta de pectina premium 
para os clientes em todo 
o mundo. “Estes investi-
mentos reforçam o com-
promisso da Cargill com 
seus funcionários e com 
as economias da Europa e 
da América Latina. Vamos 
impulsionar nossa atuação 
no Brasil e seguir investin-
do na modernização e am-
pliação de nosso portfólio 
de negócios na região”, diz 
Laerte Moraes, diretor de 
negócios de Amidos, Ado-
çantes e Texturizantes da 
Cargill na América do Sul.

À época, a Cargill disse 
que o Brasil fora escolhi-
do para abrigar a unidade, 
entre outros fatores, porque 
tem um suprimento abun-
dante de frutas cítricas, em 
momento em que a compa-
nhia tem focado também na 
diversificação de produtos 
de maior valor agregado, 
como ingredientes alimen-
tícios.

Mercado importante

A Cargill é uma empre-
sa privada, multinacional, 
com sede no Estado de Min-
nesota, EUA, cuja atividade 
é a produção e o processa-
mento de alimentos. Atual-
mente a Cargill, maior em-
presa do mundo de capital 
fechado, está presente nos 
cinco continentes e emprega 
mais de 160.000 pessoas em 
67 países.

No Brasil desde 1965, a Car-
gill tem sua sede em São Paulo 
e conta com unidades indus-
triais em 17 estados, empregan-
do mais de 10 mil funcionários, 
segundo dados fornecidos pela 
empresa em seu site.

O Brasil é particularmente 
importante para os negócios 
globais da Cargill. A trading 
figura como a segunda maior 
exportadora de soja e milho 
do país, tendo embarcado 
em 2018 mais de 12 milhões 
de toneladas da oleaginosa, 
de acordo com dados de uma 
agência marítima.
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CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Ata da AGO: 1. Data, Hora e Local: Aos 10/04/19, às 16h, na sede da Cia., 
localizada na Av. das Américas, 3.500, bl. 2, sl. 503, Barra da Tijuca/RJ. 
2. Quorum: Presentes acionistas representando 99,09% do capital social
votante da Cia., conforme lista de presença lavrada no livro próprio. Para
os fins e efeitos do Art. 134, §1º, da Lei 6.404/76, registrou-se ainda a pre-
sença dos Srs. Leonardo de Queiroz Sant’Anna e Pedro Luis de Sant’Anna,
Diretores da Cia., e Antonio Carlos Nasi, Sócio da Nardon, Nasi - Auditores
Independentes S/S. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Inácio Cercal Fucci; Se-
cretário: Sr. Bruno Villares Vianna Barreto. 4. Convocação e Publicações:
O Edital de Convocação, contendo o aviso de que trata o Art. 133, caput, da
Lei 6.404/76, foi publicado nos dias 11, 12 e 13/03/19, no DOERJ, págs. 13,
22 e 04, respectivamente; e no MM, nas págs. 12, 3 e 8 respectivamente.
O Relatório da Administração, as DF’s, acompanhada do Parecer dos Audi-
tores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/18, foram
publicados no dia 18/03/19 no DOERJ, na parte V, pág. 8, e no MM, pág. 8.
5. Ordem do Dia: a) Exame, discussão e aprovação das Contas da Admin-
istração, do Relatório Anual da Administração e DF’s da Cia., referentes ao
exercício encerrado em 31/12/18; b) Destinação do resultado do exercício
encerrado em 31/12/18; c) Eleição do Conselho de Administração e do seu
Presidente; d) Fixação da remuneração global dos Administradores para o
ano de 2019; e e) Ratificação da remuneração global dos Administradores
para o ano de 2018. 6. Deliberações tomadas: Após exame e discussão,
os acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, passa-
ram à deliberação das matérias a serem tratadas. Em relação ao 1º Item
da Ordem do Dia, foram aprovadas por unanimidade, com abstenção dos
legalmente impedidos, as contas dos Administradores e as DF’s da Cia. re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, devidamente auditadas
pela Nardon, Nasi - Auditores Independentes S/S. Em relação ao 2º Item
da Ordem do Dia, considerando que a Cia. apurou, no exercício findo em
31/12/18, um prejuízo de R$26.021.967,00, aprovou-se, por unanimidade,
com abstenção dos legalmente impedidos, que todo o prejuízo apurado no
exercício seja computado contra a reserva de lucros acumulados. Além dis-
to, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários, no montante de
R$8.000.000,00, à conta da reserva de lucros acumulados de exercícios
anteriores. Indagado, o representante da Nardon, Nasi - Auditores Inde-
pendentes S/S, Sr. Antonio Carlos Nasi, esclareceu aos presentes que o
balanço anual da Cia. permite a distribuição deste valor e que o mesmo
atende aos requisitos legais. Fica aprovado que os dividendos ora declara-
dos deverão ser pagos no prazo de até 60 dias, na forma do Art. 205, §3º,
da Lei 6.404/76. Em relação ao 3º Item da Ordem do Dia, foi aprovado
por unanimidade eleger para o Conselho de Administração da Cia.: (a.1)
como titular, o Sr. José Inácio Cercal Fucci, brasileiro, casado, advoga-
do, CPF 001.549.517-57, OAB-RJ nº 70.488, residente e domiciliado na R.
Barão da Torre, 642, apto. 502, Ipanema/RJ, e, (a.2) como sua suplente, a
Sra. Aline de Queiroz Sant’Anna, brasileira, publicitária, divorciada, RG
05331497-7- IFP/RJ, CPF 776.451.977-49, residente e domiciliada na R.
Barão de Jaguaripe, 238, apto. 101, RJ/RJ; (b.1) como titular, o Sr. Luis
Roberto de Sant’Anna, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 425.008.697-
68, RG 2812678-IFP-RJ, residente e domiciliado na R. Malibu, 45, bl. 2 apto
1001, Barra da Tijuca/RJ, e, (b.2) como sua suplente, a Sra. Cláudia Már-
cia de Sant’Anna, brasileira, divorciada, administradora de empresas, CPF
606.846.237-49, RG 2823.136-IFP-RJ, residente e domiciliada na R. dos
Jacarandás, 880, apto. 1201, Barra da Tijuca/RJ; e (c.1) como titular, a Sra.
Renata de Rezende Sant’Anna, brasileira, solteira, profissional em marke-
ting, CPF 016.730.457-74, RG 08988884-6-IFP-RJ, residente e domiciliado
na R. Povina Cavalcanti, 83, apto. 1703, São Conrado/RJ, e, (c.2) como
seu suplente, o Sr. Sérgio Rezende Sant’Anna, casado, médico, CPF
043.055.847-35, RG 10389017-4-IFP-RJ, residente na R. Fala Amendoeira,
348, apto. 904, RJ. Os conselheiros ora eleitos exercerão seus respectivos
mandatos por 2 anos até a AGO que aprovar as contas do exercício fin-
do em 31/12/20. A posse dos membros do Conselho de Administração ora
eleitos fica condicionada: a) à assinatura dos respectivos termos de posse,
lavrados nos livros próprios da Cia.; e b) à declaração de desimpedimento,
nos termos da lei e regulamentação aplicáveis. O Sr. José Inácio Cercal
Fucci, em observância ao Art. 11, do Estatuto Social da Cia., fica eleito por
unanimidade como Presidente do Conselho de Administração. Em relação
ao 4º Item da Ordem do Dia, aprovou-se por unanimidade fixar a remune-
ração global anual dos administradores em até R$1.260.000,00, a serem
distribuídos de acordo com critérios fixados pelo Conselho de Administração
da Cia. Em relação ao 5º Item da Ordem do Dia, aprovou-se por unanimi-
dade a proposta do Conselho de Administração do pagamento de um bônus
especial e extraordinário para a diretoria no valor de R$143.600,00 a serem
distribuídos de acordo com critérios fixados pelo Conselho de Administra-
ção da Cia. Em decorrência deste pagamento e da inclusão da incidência
do INSS sobre a totalidade da remuneração dos administradores, a una-
nimidade dos presentes aprovou a rerratificação do valor da remuneração
global dos Administradores para o exercício de 2018, passando o mesmo
de R$1.010.000,00 para R$1.384.320,00. 7. Esclarecimentos: O Conse-
lho Fiscal não foi instalado, tendo em vista a ausência de solicitação para
o seu funcionamento neste exercício social. Foi autorizada a lavratura da
presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, §1º, da Lei 6.404/76
e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos
termos do art. 130, §2º, da Lei 6.404/76. 8. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a tratar, suspendeu-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavra-
tura desta ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas,
sob a forma sumária. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrada a Assembleia, tendo sido a ata assinada pelos acionis-
tas: M.G.S. Emp. Participações Ltda.; Arixixá Participações Ltda.; p.p.
Roberto Gomes Sant’Anna; p.p. Rogério Gomes Sant’Anna; Renata de
Rezende Sant’Anna; p.p. Sergio de Rezende Sant’Anna; Renato Perei-
ra de Sant’Anna; p.p. Martha Pereira de Sant’Anna; A.C.S. Produções
e Eventos EIRELI; Ana Carla Sant’Anna; Claudia Marcia Sant’Anna;
Luis Roberto de Sant’Anna; Pedro Luis de Sant’Anna; e Antonio Ta-
deu Name Saad. Após, eu, Bruno Villares Vianna Barreto, mandei lavrar 
esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por mim assinada e pelo
Sr. Presidente. José Inácio Cercal Fucci - Presidente; Bruno Villares Vian-
na Barreto - Secretário. Jucerja nº 3590226 em 25/04/19. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Ata da RCA: Data, Hora e Local: Aos 10/04/19, às 18h, na sede social da 
Cia.. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença 
da totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Cia.. 
Presença: Presentes os conselheiros José Inácio Cercal Fucci, Luis Roberto 
de Sant´Anna e Renata de Rezende Sant’Anna. Presentes ainda os Conse-
lheiros Suplentes Aline de Queiroz Sant’Anna e Cláudia Marcia de Sant’An-
na. Presentes, na condição de convidados, Leonardo de Queiroz Sant’Anna 
e Pedro Luis de Sant´Anna. Mesa: Presidente: José Inácio Cercal Fucci; 
Secretário: Renata de Rezende Sant’Anna. Ordem do Dia: (i) Posse dos 
Conselheiros eleitos pela AGO da Cia., realizada em 10/04/19; (ii) Eleição 
da Diretoria; e (iii) Remuneração dos Administradores. Deliberações Toma-
das: (i) os Conselheiros titulares José Inácio Cercal Fucci, Luis Roberto de 
Sant´Anna e Renata de Rezende Sant’Anna e os Conselheiros Suplentes 
Aline de Queiroz Sant’Anna e Cláudia Marcia de Sant’Anna tomaram posse 
nesta data, conforme termos de posse e declarações que integram o Livro 
de Atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia.; (ii) Os mem-
bros do Conselho deliberaram, por unanimidade, reeleger os Srs. Leonardo 
de Queiroz Sant’Anna, casado, engenheiro civil, CPF 017.964.557-92, RG 
200194452-7, CONFEA-CREA, residente na R. Fala Amendoeira, 348, apto. 
304, Barra da Tijuca/RJ como Diretor-Presidente da Cia.; e Sr. Pedro Luis 
de Sant’Anna, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 091.708.327-06, RG 
200037785-8, CONFEA-CREA, residente na Praça Telê Santanna, 85, Bl. 
2, apt. 1304, Barra da Tijuca/RJ, como Diretor Administrativo Financeiro. A 
posse dos diretores ora eleitos dar-se-á mediante assinatura do respectivo 
termo no livro de atas da Diretoria Executiva da Cia. Os diretores eleitos te-
rão mandato de 10/04/19 até o dia 10/04/21, permanecendo no cargo até a 
investidura de novos administradores. Os Diretores ora eleitos declaram que 
não estão incursos em nenhum crime que os impeçam de desempenhar ati-
vidade mercantil e, ainda, não estarem inabilitados para tanto, nos termos da 
lei. Os Diretores eleitos declaram, por fim, que preenchem os requisitos pre-
vistos na legislação em vigor. (iii) Os membros do Conselho deliberaram, por 
unanimidade, fixar a remuneração dos Administradores no valor médio men-
sal de R$86.870,00, observado o limite global de remuneração estabelecido 
na AGO da Cia., realizada em 10/04/19. Encerramento, Lavratura, Aprova-
ção e Assinatura da Ata: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião e 
lavrada a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e que, após 
lida e achada correta, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros 
presentes. José Inácio Cercal Fucci - Presidente; Luis Roberto de Sant’An-
na - Conselheiro; Renata de Rezende Sant’Anna - Conselheira. Jucerja em 
25/04/19 sob o nº 3590207. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ/MF n° 28.789.998/0001-74 - NIRE 3330031176-9

CONVOCAÇÃO. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam os senhores 
acionistas da KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da 
Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Estrada João Paulo, 530, parte, Honório Gurgel, CEP 21512-000, no dia 
07 de maio de 2019, às 15:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (a) Revisão e Aprovação das Contas da Empresa até 31 de 
dezembro de 2018; (b) Eleição do Conselho de Administração. Instruções 
Gerais: Nos termos da Lei das S.A., os acionistas deverão exibir documento 
hábil de sua identidade e poderão ser representados por mandatários. Os 
documentos necessários para apreciação da Ordem do Dia prevista acima 
estarão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia. Rio de Janeiro, 
26 de abril de 2019. Esteban Viton Ramirez - Presidente do Conselho de 
Administração; Katrium Indústrias Químicas S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 13ª SÉRIE DA 
1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da 13ª Série da 1ª Emissão (“CRI”) da Polo Capital Securitizadora S.A. 
(“Emissora”), nos termos da cláusula décima primeira do respectivo Termo 
de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão da Polo Capital 
Securitizadora S.A., a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (“AGCRI”), que será realizada, em 
1ª convocação, no dia 16 de maio de 2019, às 10hs, na Avenida Ataulfo 
de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, na cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, sede da Emissora, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) aprovação ou não da proposta apresentada por potencial 
investidor (“Ofertante”), em 11 de abril de 2019, a qual será reapresentada 
na assembleia, para a aquisição da totalidade das ações de emissão da 
KPFR Empreendimentos Imobiliários S.A. (“KPFR”), detidas pela Emissora, 
na qualidade de administradora do patrimônio separado dos CRI, combinada 
com a cessão fiduciária dos direitos ao recebimento de dividendos e proventos 
das ações da KPFR, pelo Ofertante, em garantia da dívida remanescente 
dos CRI e em benefício do patrimônio separado; (ii) deliberar sobre aporte 
adicional pelos titulares dos CRI na Emissão e sua metodologia, para 
pagamentos das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, conforme 
material disponibilizado no site da Emissora na data da convocação; (iii) 
deliberar sobre a contratação de Assessor Legal para a excussão da Garantia 
e para a Execução do Título de Crédito; e (iv) autorização para a Emissora e 
o agente fiduciário praticarem todos os atos necessários para o cumprimento
das deliberações tomadas, incluindo, mas não se limitando a assinatura dos
instrumentos contratuais cabíveis. Estão disponíveis para consulta e download
pelos Titulares dos CRI, na página eletrônica da Emissora, cópias digitalizadas
da Proposta da Emissora acerca das matérias a serem deliberadas na AGCRI.
Também estão disponíveis para consulta dos titulares dos CRI, na sede da
Emissora, cópias físicas (a) do laudo de avaliação das ações da KPFR, emitido
pela Crowe Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes em 25 de setembro
de 2018, elaborado com base na aprovação dos titulares dos CRI manifestada
na assembleia geral realizada em 31 de agosto de 2018; (b) da Carta-Proposta
enviada pela Ofertante, datada de 11 de abril de 2019; (c) da fatura emitida
pela empresa Crowe Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes, referente
aos serviços de avaliação independente das ações da KPFR, conforme
proposta aprovada pelos titulares dos CRI em assembleia geral realizada em
31 de agosto de 2018; e (d) da fatura emitida pelo escritório Tauil & Chequer
Advogados, referente à prestação de serviços de assessoria jurídica ao
Patrimônio Separado, conforme proposta aprovada pelos Titulares dos CRI
em assembleia geral realizada em 28 de setembro de 2018. Em benefício do
tempo, os investidores deverão encaminhar os documentos comprobatórios
de sua condição de titular de CRI e de sua representação, e procurações,
se for o caso, em até 2 dias úteis antecedentes à realização da AGCRI, para
o e-mail ri-securitizadora@polocapital.com, com cópia para contencioso@
pentagonotrustee.com.br. Até a data da AGCRI, os investidores deverão
enviar as vias originais desses mesmos documentos para a sede da Emissora, 
localizada no endereço indicado no primeiro parágrafo deste Edital, ou para a
sede do agente fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco
08, ala b (Ed. Genéve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102,
na cidade e Estado do Rio de Janeiro, ou, alternativamente, os investidores
deverão comparecer na AGCRI devidamente munidos das vias originais de
tais documentos. Os Titulares dos CRI poderão obter maiores informações
sobre a AGCRI, inclusive sobre os procedimentos para participação remota e
a votação à distância, mediante solicitação à Emissora, endereçada ao e-mail
ri-securitizadora@polocapital.com. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Emissora

AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA.
CNPJ Nº 39.488.093/0001-80 - NIRE 33.2.0480769-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
Ficam os Senhores acionistas da AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA. 
(“Sociedade”) convidados a se reunirem em Reunião de Sócios Quotistas, 
a ser realizada no dia 15 de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, na Av. Ayrton Senna 2541 (Rua “E” hangar 15) – Aeroporto 
de Jacarepaguá - Barra da Tijuca, cidade e estado do Rio de Janeiro,  
CEP: 22775-001, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar 
sobre as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis da 
Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018; e (iii) Ratificar o jornal escolhido para as 
publicações legais da Sociedade. Informações Gerais: Os quotistas deverão 
apresentar na sede da Sociedade, além do documento de identidade e/
ou documento societário pertinente que comprove a representação legal, 
instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019
Jacques Jean Daniel Coudry - Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ nº 36.113.876/0001-91

AVISO AOS INVESTIDORES - RELATORIO ANUAL 2018
Os Relatórios Anuais deste Agente Fiduciário relativos ao Exercício Social
de 2018, das emissões abaixo, encontram-se à disposição no site:
www.oliveiratrust.com.br

EMISSÕES DE DEBÊNTURES
EMISSORA   EMISSÃO
Primav Construções e Comércio S.A. ....................................  1ª
Produtores Energéticos de Manso S.A. - Proman ..................       1ª

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

Mudanças na MP que abre empresas aéreas  
ao capital estrangeiro preocupa o Cade
Franquia de 
bagagem afetará 
os investimentos 
no mercado de 
transporte aéreo 

 

“O transporte aéreo brasi-
leiro apresenta características 
suficientes para levantar preo-
cupações concorrenciais. O se-
tor possui particularidades que 
levam à limitação da competi-
ção, como barreiras legais à en-
trada, barreiras de infraestrutura 
em aeroportos e altos níveis de 
investimento para a operação, 
o que, conjuntamente, torna o 

mercado bastante concentra-
do”. A avaliação é do Departa-
mento de Estudos Econômicos 
do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (DEE/
Cade) que elaborou nota técni-
ca na qual aponta preocupações 
concorrenciais relacionadas ao 
Projeto de Lei de Conversão 
apresentado à Medida Provisó-
ria (MP) 863/2018, que permite 
o investimento estrangeiro na 
aviação nacional.

Em dezembro do ano pas-
sado, o então presidente Mi-
chel Temer assinou a Medi-
da Provisória que libera até 
100% de capital estrangeiro 
nas companhias aéreas que 
atuam no Brasil. O limite 
anterior era de 20%.

 A proposta, aprovada re-
centemente na comissão 

mista que analisa a matéria, 
institui franquia mínima de 
bagagens no transporte aéreo 
e a obrigação de realização de 
voos regionais no Brasil pelas 
empresas estrangeiras. A nota 
técnica, divulgada na última 
sexta-feira pelo DEE, será en-
viada pelo Cade ao Congresso 
Nacional, com o objetivo de 
fornecer subsídios técnicos 
ao Legislativo nas discussões 
que ainda serão realizadas a 
respeito da matéria.

A volta da franquia de ba-
gagem, segundo a nota téc-
nica, também afetará nega-
tivamente os investimentos 
no mercado de transporte 
aéreo. Para o DEE, a me-
dida impacta diretamente o 
modelo de negócios das em-
presas aéreas low cost, que 

têm manifestado interesse de 
entrar no mercado brasileiro. 
“A entrada desse tipo de em-
presa no mercado brasileiro 
acirraria a concorrência com 
possíveis impactos favorá-
veis ao consumidor sobre o 
preço do transporte aéreo, 
incluindo passagens e despa-
cho de bagagens”, concluiu.

Apontamentos do cade

“A MP 863 foi editada em 
dezembro de 2018 e retirou 
a limitação ao capital estran-
geiro em empresas aéreas. O 
texto promoveu alterações 
no Código Brasileiro de Ae-
ronáutica, que permitia con-
trole máximo de 20%, e foi 
recebido à época como um 
importante avanço, na medi-

da em que tende a estimular 
a competitividade no setor 
de aviação”, cita a nota.

Segundo o DEE, a amplia-
ção da participação do capi-
tal estrangeiro no mercado 
de aviação civil gera efeitos 
positivos, e a eliminação de 
barreiras normativas é algo 
desejável para a construção de 
ambientes que ambicionem 
promover a livre concorrên-
cia. Modificações propostas 
à MP 863, no entanto, podem 
interferir no ambiente para a 
entrada de novas empresas aé-
reas estrangeiras.

Franquia de bagagem 

Aprovado na última quinta-
feira, o Projeto de Lei de Con-
versão 6/2019, apresentado 

pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB-AM), apontou modi-
ficações à Medida Provisória 
como a inclusão da franquia 
de bagagem despachada e a 
obrigação de realização de 
voos regionais no Brasil pe-
las empresas estrangeiras. As 
alterações no texto original, 
no entanto, têm potencial de 
gerar problemas do ponto de 
vista concorrencial.

Na avaliação do DEE, a 
exigência prevista no PLV de 
que empresas aéreas que ve-
nham a atuar no Brasil explo-
rem 5% de seus voos em rotas 
regionais pode afastar investi-
mentos no setor aéreo do país, 
uma vez que obriga empresas 
a operarem mercados que não 
lhes sejam atrativos.

Regulamentação eleva número de investidores em crowdfunding
Alta em três anos 
chegou a 716%, de 
1.099 para 8.966 
investidores

Com regras estabelecidas 
pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), o cro-
wdfunding de investimento 
é uma alternativa que pos-
sibilita que empresas com 
receita anual de até R$ 10 
milhões realizem ofertas por 

meio de financiamento cole-
tivo na internet com dispen-
sa automática de registro de 
oferta e de emissor.

O número de plataformas 
que oferece o serviço tem 
aumentado gradativamente 
nos últimos três anos desde 
o início da regulamentação 
pela autarquia. Em 2016, 
eram quatro operadores. No 
ano passado, a CVM tinha 
registro de 14 operando no 
mercado. A expectativa é 
que esse número chegue a 18 
na contabilidade de abril, in-
formou nesta segunda-feira 
a CVM.

O crowdfunding de in-
vestimento é a captação de 
recursos por meio de oferta 
pública de distribuição de 
valores mobiliários dispen-
sada de registro, realizada 
por emissores considerados 
sociedades empresárias de 
pequeno porte (nos termos 
da ICVM 588) e distribuída 
exclusivamente por meio de 
plataforma eletrônica de in-
vestimento participativo.

As plataformas eletrôni-
cas nas quais esses valores 
mobiliários são distribuídos 
devem ser regularmente 
constituídas no Brasil, além 

de registrada e autorizada 
pela CVM. As ofertas serão 
feitas exclusivamente por 
meio de página na internet, 
programa, aplicativo ou 
meio eletrônico que forne-
ça um ambiente virtual de 
encontro entre investidores 
e emissores nos termos da 
ICVM 588.

Para optar por esse tipo de 
transação, o interessado pre-
cisa tomar certos cuidados. 
“Para proteger os envolvi-
dos, uma das condições pre-
vistas pela Instrução CVM 
588 é que este tipo de oferta 
somente ocorra por meio de 

plataformas que passaram 
pelo processo de autorização 
junto à autarquia”, alerta An-
tonio Berwanger, Superin-
tendente de Desenvolvimen-
to de Mercado (SDM).

De acordo com a CVM, 
o Crowdfunding de investi-
mento permitiu a captação 
de R$ 46.006.340,00 em 
2018, crescimento de mais 
de 451% em relação aos R$ 
8.342.924,00 registrados 
em 2016, quando não havia 
regulamentação específica 
pela autarquia.

“Neste período, o núme-
ro de investidores na mo-

dalidade registrou alta de 
716%: de 1.099 para 8.966, 
enquanto as ofertas fechadas 
com sucesso evoluíram de 
24 para 46”, revelou a au-
tarquia. Já o valor médio de 
captação por oferta passou 
de R$ 347.621,82 para R$ 
1.000.137,83, no mesmo in-
tervalo de tempo.

Os dados da CVM mostram 
que o número médio de inves-
tidores por oferta cresceu de 31 
(em 2016) para 195 (em 2018). 
Consequentemente, o inves-
timento médio por investidor 
era de R$ 7.591,38 e, em 2018, 
passou a ser de R$ 5.131,20.



Monitor Mercantil  n Financeiro 9Terça-feira, 30 de abril de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/18 E 2017 (Em MR$)

Diretores
Rodolfo Bahiense Fernandes; Rodrigo Fernandes Toledo 
Eduardo Buzam Junior - Contador - CRC 1SP243887/0-3

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas e Administradores da RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A. Rio de Janeiro – RJ. 
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A. (“Cia.”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da RIOTERP - Rio 
Terminais Rodoviários de Passageiros S.A., em 31/12/18, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cia., 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 
(CFC) 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. Responsabilidades da Administração pelas 
demonstrações contábeis. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-

ções 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 Cia. 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 pre-
tenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 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 indepen-
dentemente 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 interna-
cionais 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 contá-
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento 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 

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 2018 2017
Lucro (Prejuízo) do exercício 49 (1.219)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 49 (1.219)

Balanços Patrimoniais Notas 2018 2017
Ativo 42.948 40.474
Circulante 3.772 2.777
Caixa e equivalente de caixa 4 154 85
Contas a receber 5 3.208 2.413
Tributos a recuperar - 16 9
Despesas antecipadas - 369 193
Outros ativos - 25 77
Não circulante 39.176 37.697
Depósitos judiciais - 40 34
Imobilizado - 236 287
Intangível 6 38.900 37.376

Notas 2018 2017
Passivos e patrimônio líquido 42.948 40.474
Circulante 2.838 3.145
Fornecedores 7 801 1.083
Obrigações trabalhistas e fiscais 8 900 988
Compromissos com o poder concedente - 176 176
Dividendos a pagar - 910 898
Outras contas a pagar - 51 -
Não circulante 20.790 18.046
Provisão para demandas judiciais 9 1.336 1.204
Adiantamento para futuro aumento de capital 10 19.454 16.840
Outras contas a pagar - - 2
Patrimônio líquido 19.320 19.283
Capital social 11 17.700 17.700
Reservas de lucros 11 1.620 1.583

Demonstrações dos Resultados Notas 2018 2017
Receita líquida 12 15.487 29.092
Custo dos serviços prestados 13 (11.082) (24.840)
Resultado bruto 4.405 4.252
Despesas administrativas e gerais 14 (2.323) (3.918)
Outras receitas e despesas 14 (1.221) (1.410)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras 861 (1.076)
Despesas financeiras - (70) (33)
Receitas financeiras - 19 97
Resultado financeiro (51) 64
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e 
contribuição social 810 (1.012)
Imposto de renda e contribuição social 15 (761) (207)
Lucro (Prejuízo) do exercício 49 (1.219)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Retenção 
de lucros

Total re-
servas de 

lucros Total
Saldo em 31/12/2016 17.700 185 2.617 2.802 20.502
Prejuízo líquido do exercício - - (1.219) (1.219) (1.219)
Saldo em 31/12/2017 17.700 185 1.398 1.583 19.283
Lucro líquido do exercício - - 49 49 49
Destinação para reserva legal - 2 (2) - -
Dividendo mínimo obrigatório - - (12) (12) (12)
Saldo em 31/12/2018 17.700 187 1.433 1.620 19.320

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2018 2017
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social 810 (1.012)
Ajustes para reconciliar o fluxo de caixa
Amortização e depreciação 250 266
Provisão para demandas judiciais 132 231
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 1.240 1.421
Resultado na baixa de ativo imobilizado - 1

2.432 907
(Aumento) / diminuição dos ativos
Contas a receber (2.035) (701)
Tributos a recuperar (7) 237
Despesas antecipadas (176) 49
Outros ativos 52 60
Depósitos judiciais (6) (31)
Aumento / (diminuição) dos passivos
Fornecedores (282) (157)
Obrigações trabalhistas e fiscais (88) (21)
Outras contas a pagar 48 (29)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (62) 314
Imposto de renda e contribuição social pagos (761) (207)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (823) 107
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (1.722) (15.229)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento (1.722) (15.229)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas 2.614 15.036
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento 2.614 15.036
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 69 (86)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 85 171
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 154 85
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 69 (86)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
1. Contexto operacional. A RIOTERP - Rio Terminais Rodoviários de Passagei-
ros S.A. é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), de capital fechado, 
constituída em 6/12/11 e localizada na Rua México, 148, 6º andar, sala 606, Cen-
tro,  Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142, no município do Rio de Janeiro, e tem por 
objeto a outorga, em caráter de exclusividade da concessão de serviços públicos 
para operação, administração, manutenção, conservação, reforma construção e 
exploração comercial conjunta de terminais rodoviários metropolitanos da cidade 
do Rio de Janeiro e Grande Rio: • Terminal Américo Fontenelle; • Terminal Mene-
zes Cortes; • Terminal Nilópolis; • Terminal Nova Iguaçu. O prazo de concessão é 
de 25 anos a contar a data de início de operação, podendo ser prorrogado por igual 
período, desde que plenamente atendidos os requisitos de modernização e atuali-
zação que vierem a ser exigidos pelo Poder Concedente - Cia. de Desenvolvimen-
to e Terminais Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (CODERTE) com objetivo 
de melhorar as instalações, serviços e o atendimento à população nestes termi-
nais. A remuneração da concessionária será constituída das seguintes tarifas: a) 
Tarifa de Embarque na modalidade de passageiro embarcado (T.E.T.); b) Tarifa 
de Acostamento (T.A.); c) Tarifas de Embarque de Operações de Transporte Ro-
doviário Intermunicipal e Interestadual. Adicionalmente, a receita bruta das ativi-
dades de eventos realizados em áreas dos terminais, comercialização, locação e 
arrendamento de espaços internos e externos nos limites das áreas concedidas, 
estacionamentos onde for possível, exploração de serviços sanitários, veiculação 
de publicidade nas áreas internas e externas, venda e alimentos, bebidas e comér-
cio, outras formas de operação comercial e direitos de transmissão de rádio e TV, 
complementam a remuneração da concessionária. A Concessionária como forma 
de cumprimento de suas obrigações, perante a CODERTE, pagará o valor da ou-
torga fixa e 10% sobre as receitas brutas das tarifas e demais receitas advindas da 
exploração comercial, publicitária, sanitária e qualquer outra receita auferida pela 
concessionária previstas ou não no edital. 2. Base de apresentação. 2.1. Decla-
ração de conformidade. As demonstrações contábeis da Empresa para o exercí-
cio findo em 31/12/18 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. A moeda funcional da Empresa é o Real, mesma moeda da prepa-
ração das demonstrações contábeis que estão sendo apresentadas em Milhares 
de Reais – R$, exceto quando expressamente mencionado em contrário. As de-
monstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base 
de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos fi-
nanceiros, os quais são mensurados pelo valor justo. As práticas contábeis adota-
das no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC). O Conselho de Administração da Cia., em reunião realizada em 
20/04/2019, autorizou a emissão dessas demonstrações contábeis. 3. Principais 
políticas contábeis. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes 
de caixa compreendem saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações finan-
ceiras de curto prazo, que são prontamente conversíveis em quantias conhecidas 
de caixa e sujeitas a um risco insignificante de alteração no valor justo. 3.2. Contas 
a receber de clientes. O contas a receber de clientes refere-se na sua totalidade 
as operações de curto prazo referentes as tarifas de embarque (modalidade de 
passageiro embarcado), tarifas de acostamento, serviços de estacionamento, 
serviços sanitários e locações. São inicialmente reconhecidas no balanço patrimo-
nial pelo seu valor justo e quando necessário diminuído da Provisão de Crédito de 
Liquidação Duvidosa (PCLD) considerando assim o valor realizável desses rece-
bíveis. A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) é constituída 
com base na análise dos riscos de realização dos créditos em montante conside-
rado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização do contas a rece-
ber de clientes. O prazo médio de vencimento do contas a receber referente às ta-
rifas de embarque e acostamento é de 5 dias após a data do faturamento. 3.3. Imo-
bilizado. A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar 
seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: 
Anos: Móveis e utensílios: 10; Instalações: 10; Máquinas e equipamentos: 5; 
Computadores e periféricos: 5; Veículos: 4. O imobilizado é mensurado pelo custo 
histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos direta-
mente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos 
de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados, caso apli-
cável. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reco-
nhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for pro-
vável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo 
do item possa ser mensurado com resultado do exercício, quando incorridos. Os 
valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado 
para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor re-
cuperável estimado. 3.4. Ativos intangíveis. 3.4.1. Contratos de concessão de 
serviços – direito de exploração de infraestrutura - ICPC 01 (R1). A infraestru-
tura dentro do alcance da Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de conces-
são não é registrada como ativo imobilizado do concessionário porque o contrato 
de concessão não transfere ao concessionário o direito de controle do uso da in-
fraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses 
bens para a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos ao poder conce-
dente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem acesso 
para operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do 
poder concedente nas condições previstas no contrato. Nos termos dos contratos 
de concessão dentro do alcance desta interpretação, o concessionário atua como 
prestador de serviço, construindo ou melhorando a infraestrutura (serviços de 
construção ou melhoria) usada para prestar um serviço público e opera e mantém 
essa infraestrutura (serviços de operação) durante determinado prazo. Se o con-
cessionário presta serviços de construção ou melhoria a remuneração recebida 
ou a receber pelo concessionário é registrada pelo seu valor justo. Essa remunera-
ção pode corresponder a direito sobre um ativo intangível ou um ativo financeiro. O 
concessionário reconhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (auto-
rização) de cobrar os usuários dos serviços públicos. No caso da Empresa não 
está previsto no contrato de concessão qualquer remuneração ao final do prazo de 
exploração da infraestrutura, razão pela qual nenhum ativo financeiro foi reconhe-
cido nas demonstrações contábeis. 3.4.2. Amortização. A amortização é reco-
nhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis es-
timadas de ativos intangíveis a partir da data em que estes estão disponíveis para 
uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefí-
cios econômicos futuros incorporados no ativo. A vida útil de um ativo intangível 
em um contrato de concessão de serviço é o período a partir do qual a Empresa 
tem a capacidade de cobrar o público pelo uso da infraestrutura até o final do perío-
do da concessão. Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são re-
vistos a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja adequa-
do. A amortização dos intangíveis é calculada usando o método linear para alocar 
seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: 
Anos: Outorga de concessão: 25; Infraestrutura de concessão: 21 a 25; Licença 
de uso: 5. 3.5. Fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obriga-
ções a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o paga-
mento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. Elas são inicialmente reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática são normalmente reconhecidas 
ao valor da fatura correspondente. 3.6. Redução ao valor recuperável (impair-
ment). A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, opera-
cionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor re-
cuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido ex-
cede o valor recuperável é constituída provisão para deterioração ajustando o va-
lor contábil líquido ao valor recuperável. Evidência objetiva de que ativos financei-
ros tiveram perda de valor inclui: • Reestruturação de um valor devido à Cia. em 
condições que não seriam aceitas em condições normais; • Indicativos de que o 
devedor ou emissor entrará em falência; • Mudanças negativas na situação de pa-
gamentos dos devedores ou emissores; • O desaparecimento de um mercado ati-
vo para o instrumento; • Dados observáveis indicando que houve um declínio na 
mensuração dos fluxos de caixa esperado de um grupo de ativos financeiros. Em 
31/12/18, não havia indicativos de impairment nos ativos não financeiros da Cia. 
3.7. Provisões. Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passa-
do, a Cia. tem uma obrigação legal presente que possa ser estimada de maneira 
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obri-
gação. As provisões são determinadas através do desconto dos fluxos de caixa fu-
turos estimados a uma taxa antes dos impostos que refletem as avaliações atuais 

de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o pas-
sivo. Os efeitos do desconto a valor presente são reconhecidos no resultado como 
despesa financeira. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabi-
lidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obri-
gações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade 
de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe 
de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor presente 
dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma 
taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor 
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obriga-
ção em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa finan-
ceira. 3.8. IR e contribuição social corrente. O encargo de IR e contribuição so-
cial com alíquota vigente de 34% é calculado e registrado com base no resultado 
anual relativo a cada exercício ou período, ajustados na forma legal, sendo o IR 
calculado pelo regime de tributação (Lucro Real), à alíquota de 15% acrescido de 
adicional de 10% sobre a parcela do lucro anual excedente a R$ 20 mil (ao mês), 
ou R$ 240 mil ao ano. Além do IR, o resultado da Cia. é tributado pela contribuição 
social à alíquota de 9%, pelo regime de tributação (Lucro Real), com base nas leis 
tributárias promulgadas ou substancialmente promulgadas na data do balanço. 
Ambos, o IR e a contribuição social, são reconhecidos com base no regime de 
competência. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas pela 
Cia. nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a re-
gulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões 
quando apropriado com base nos valores estimados de pagamento às autorida-
des fiscais. 3.9. Reconhecimento da receita. A Cia. reconhece a receita quando 
o valor da receita pode ser mensurado com segurança é provável que benefícios 
econômicos futuros fluam para a Cia. e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades e são assim 
discriminadas: a) Receitas de serviço. (i) Tarifas de embarque e tarifas de acos-
tamento: as receitas decorrentes de embarque e acostamento do terminal são re-
conhecidas quinzenalmente de acordo com a prestação dos serviços; (ii) Receita 
de aluguel: a receita de aluguel é decorrente de contratos de locação com as Em-
presas de transporte, lojas e restaurantes localizados no terminal rodoviário e é re-
conhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento; (iii) Servi-
ços aos usuários: a receita de serviços prestados de estacionamento e utilização 
de sanitários aos usuários do terminal rodoviário são reconhecidas no resultado 
no momento que o serviço é prestado. b) Receita de construção. A Cia. contabili-
za receitas relativas à construção ou melhorias da infraestrutura utilizada na pres-
tação de serviço, conforme orientações do ICPC 01 – “Contrato de Concessão”. A 
margem, de construção adotada é igual a “zero”, gerando uma contabilização de 
custo de igual ao valor a receita. Ressalta-se que não cabe repasse ao órgão regu-
lador sobre a receita de construção por se tratar de arranjo contábil e não a uma re-
ceita efetiva. 3.10. Estimativas e julgamentos contábeis críticos. A apresenta-
ção das demonstrações contábeis em conformidade com os princípios de reco-
nhecimento e mensuração pelos padrões de contabilidade emitidos pelo CPC re-
quer que a Administração da Cia. formule julgamentos, estimativas e pressupos-
tos que poderão afetar o valor dos ativos e passivos apresentados. Essas estimati-
vas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada período e nas 
ações que se planejam realizar, sendo permanentemente revistas com base nas 
informações disponíveis. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a 
revisão das estimativas pelo que os resultados reais futuros poderão divergir das 
estimativas. As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Adminis-
tração da Cia. na preparação destas demonstrações financeiras estão assim 
apresentadas: 3.10.1. Demandas judiciais. Os passivos contingentes serão re-
gistrados quando a probabilidade de perda financeira é considerada provável por 
nossos consultores jurídicos e estão divulgados quando a probabilidade é possível. 
O registro das contingências de um determinado passivo na data das demonstra-
ções financeiras é feito quando o valor de perda pode ser razoavelmente estimado. 
Por sua natureza, as contingências serão resolvidas quando um ou mais eventos 
futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais 
eventos. Não depende da nossa atuação, o que dificulta a realização de estimati-
vas precisas acerca da data precisa em que tais eventos serão verificados. Avaliar 
tais passivos particularmente no incerto ambiente legal brasileiro e outras jurisdi-
ções envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da administra-
ção quanto aos resultados dos eventos futuros. 3.10.2. Redução de valor recupe-
rável de ativos. A Cia. anualmente testa a recuperabilidade de seus ativos tangí-
veis e intangíveis. A recuperabilidade dos ativos com base no critério do fluxo de 
caixa descontado depende de diversas estimativas que são influenciadas pelas 
condições de mercados vigentes no momento em que essa recuperabilidade é tes-
tada. 3.10.3. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD). A Cia. re-
visa e avalia periodicamente a estimativa da Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa (PCLD), de acordo com os critérios descritos na Nota Explicativa nº 5. 
3.11. Normas e interpretações emitidas pelo IASB e ainda não adotadas. 
3.11.1. Norma: CPC 06 (IFRS 16) – Operações de Arrendamento Mercantil. A 
IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 
17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) 
Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A IFRS 16 
introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimo-
nial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento 
que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isen-
ções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de bai-
xo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto 
é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou 
operacionais. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 
1º/01/19. A Cia. ainda não apurou os impactos inerentes à adoção dessa norma.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Caixa 2 11
Bancos 152 74
Total 154 85
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e os depósitos bancários. Pela 
grande movimentação dos valores excedentes de caixa, a Cia. opta por man-
tê-los em contas correntes sem incidência de juros.
5. Contas a receber 2018 2017
Clientes nacionais (1) 6.869 4.886
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (3.661) (2.473)
Total 3.208 2.413
(1) Em 31/12/18, a Cia. tem R$ 1.857, negociados com as Empresas Evanil 
Transportes e Turismo Ltda. e Turismo Transmil Ltda., conforme Termos de 
Confissão de Dívidas e Cessão de Direitos assinados entre as partes supraci-
tadas no cedidos à Cia. nos termos da Confissão de Dívidas e Cessão de Di-
reitos. A Cia. constituiu Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) 
em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às 
eventuais perdas na realização das contas a receber, levando em conside-
ração as perdas históricas e uma avaliação individual das contas a receber 
com risco de realização. Em 31/12/18 e 2017 o saldo do contas a receber de
clientes é composto da seguinte forma de vencimento: 2018 2017
A vencer 680 706
Vencido entre 1 - 30 dias 420 291
Vencido entre 31 - 90 dias 395 185
Vencido entre 91 - 180 dias 668 343
Vencido entre 181 - 360 dias 954 504
Vencido a mais de 360 dias 3.752 2.857
Total 6.869 4.886
6. Intangível. a) Composição Taxa de 2018 2017

amorti-
zação Custo

Amortização 
acumulada

Lí- 
quido

Lí- 
quido

Outorga de concessão 4% 3.000 790 2.210 2.320
Infraestrutura de concessão 4% 1.130 238 892 941
Licença de uso 20% 225 211 14 43
Obras em andamento - 35.784 - 35.784 34.072
Total 40.139 1.239 38.900 37.376
b) Movimentação do saldo

Custo

Outorga 
de con-
cessão

Infraes-
trutura de 

concessão

Licen-
ça de 

uso

Obras 
em anda-

mento Total
Saldos em 31/12/17 2.320 941 43 34.072 37.376
Adições - - - 1.712 1.712
Saldos em 31/12/18 2.320 941 43 35.784 39.088
Amortização
Saldos em 31/12/17 (680) (189) (182) - (1.051)
Adições (110) (49) (29) - (188)
Saldos em 31/12/18 (790) (238) (211) - (1.239)
Saldos líquidos em 31/12/17 2.320 941 43 35.784 37.376
Saldos líquidos em 31/12/18 2.210 892 14 35.784 38.900

A Cia. firmou contrato de concessão de serviços públicos em 04/12 pelo prazo de 
25 anos. O saldo de obras em andamento decorre de investimentos realizados 
nos terminais rodoviários, previstos no contrato de concessão que serão reclassi-
ficados para a rubrica de concessão quando entrarem em operação. Estes inves-
timentos serão amortizados pelo período remanescente da concessão quando 
concluídos.
7. Fornecedores 2018 2017
Fornecedores nacionais 801 1.083
Em 31/12/18 e 2017 os saldos do contas a pagar é composto da seguinte forma de
vencimento: 2018 2017
Vencidos 125 125
A pagar até 30 dias 30 958
A pagar até 31 - 60 dias 258 -
A pagar até 61 - 90 dias 61 -
A pagar até 151 - 180 dias 42 -
A pagar acima de 180 dias 285 -
Total 801 1.083
8. Obrigações trabalhistas e fiscais 2018 2017
Salários e proventos a pagar 154 145
Encargos a pagar 103 109
Provisões trabalhistas 394 451
IR e contribuição social 19 -
Impostos retidos a recolher de terceiros 74 100
PIS e COFINS 88 88
ISS 56 63
Outros 12 32
Total 900 988
9. Provisão para demandas judiciais. A Cia. é parte envolvida no processo cível 
sobre a majoração da revisão do custo de locação do Terminal Menezes Cortes, 
embasado em laudo do perito de juízo. A Administração contrapõe essa revisão e 
contratou perito particular para essa respectiva avaliação, chegando a um valor in-
ferior a 1/3 do laudo do juízo. A Administração vem constituindo mensalmente esta 
provisão alcançando em 31/12/18 um  montante de R$ 1.336 (R$ 1.204 em 2017).

2018 2017
Provisão para contingências cíveis 1.336 1.204
10. Adiantamento para futuro aumento de capital. Em 31/12/18 o saldo de 
adiantamentos para futuro aumento de capital está composto da seguinte forma
: 2018 2017
Socicam Adm., Projetos e Repres. Ltda. 8.365 6.736
Fetranspor 9.200 8.420
Socicam Serviços Urbanos Ltda. 1.889 1.684
Total 19.454 16.840
11. Patrimônio líquido. a) Capital. O capital social subscrito e integralizado em 
31/12/18 e 2017 é composto por 17.700.000 ações ordinárias com valor nominal 
de R$ 1 (valor expresso em Reais) por ação, assim distribuído:
Acionista % R$
Socicam Adm., Projetos e Repres. Ltda. 40 7.080
Fetranspor 50 8.850
Socicam Serviços Urbanos Ltda. 10 1.770
Total 100 17.700
b) Reserva legal e de retenção de lucros. A reserva legal é constituída anual-
mente, ao fim do exercício, com destinação de 5% do lucro líquido do exercício e 
não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar 
a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar pre-
juízo e aumentar o capital. A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do 
saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender ao projeto de cresci-
mento dos negócios estabelecido em seu plano de investimentos. c) Dividendos 
mínimos obrigatórios. O Estatuto Social prevê a distribuição de dividendos míni-
mos obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido. 
12. Receita operacional líquida 2018 2017
Receita de embarque e utilização 1.575 1.597
Receita de acostamento 12.631 13.076
Receita de estacionamento 553 364
Receita de aluguel 1.132 1.076
Receita de sanitário 124 112
Receita de construção 1.712 15.125
Total 17.727 31.350
ISS (744) (757)
PIS (264) (268)
COFINS (1.232) (1.233)
Total (2.240) (2.258)
Receita operacional líquida 15.487 29.092
13. Custos dos serviços prestados 2018 2017
Custo sobre mão de obra aplicada (4.078) (4.111)
Custo com materiais e serviços (3.027) (2.885)
Custo de construção (1.712) (15.125)
Tarifas públicas (331) (666)
Depreciação e amortização (86) (85)
Repasses (1.811) (1.865)
Outros (37) (103)
Total (11.082) (24.840)
14. Despesas por natureza 2018 2017
Pessoal e benefícios (599) (1.081)
Serviços de terceiros (964) (1.694)
Fianças e seguros garantia (300) (485)
Provisão para contingências (132) (171)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (1.240) (1.421)
Depreciação e amortização (140) (163)
Anúncios e publicidade (48) (55)
Tributos e taxas (8) (17)
Outras (113) (241)

(3.544) (5.328)
Despesas gerais e administrativas (2.323) (3.918)
Outras despesas (1.221) (1.410)

(3.544) (5.328)
15. IR e contribuição social 2018 2017

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes do IR e CS sobre o lucro: 810 810 (1.012) (1.012)
Adições e exclusões
Provisão demandas judiciais 236 236
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.240 1.240 1.421 1.421
Brindes/multas/doações 141 141 134 134
Contingências Cível 132 132 - -
Reversão de provisões diversas (57) (57) (125) (125)
Outras despesas não dedutíveis/tributáveis 43 43 40 40
Base de Cálculo 2.309 2.309 694 694
IR e contribuição social devido 553 208 149 62
Alíquota de IR 15% 346 - 104 -
Alíquota adicional de IR 10% 207 - 45 -
Outros ajustes que afetaram o imposto 
devido
(-) PAT (Programa de Alimentação do 
Trabalhador) (14) - (4) -
IR e contribuição social do exercício 552 209 145 62
Alíquota efetiva 23% 9% 21% 9%
16. Seguros. A Administração da Cia. adota a política de contratar cobertura de se-
guros para os bens sujeitos a riscos. Os valores segurados são determinados e con-
tratados em bases técnicas que se estimam suficientes para a cobertura de even-
tuais perdas decorrentes de sinistros, considerando a natureza de sua atividade, 
assim como mantêm cobertura de responsabilidade civil e dano moral a terceiros. 
As premissas de risco adotadas e suas respectivas coberturas, dada a sua natureza 
não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, con-
sequentemente não foram examinadas por nossos auditores independentes. 17. 
Eventos subsequentes. Até a data de publicação destas demonstrações contá-
beis, não ocorreram eventos subsequentes significativos na Cia., que merecessem 
divulgações nos termos do normativo contábil CPC 24 - Eventos Subsequentes. 
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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, omis-
são 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 Cia.; • 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 Cia. 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 opi-
nião, 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 Cia. a não mais se manter em conti-
nuidade 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, 
20/04/2019. Pemom Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP-031.056/O-2; Acyr de Oliveira Pereira - Contador CRC 
1SP-220.266/O-0; Andrew Karpinscki - Contador CRC 1SP-257.755/O-6.

CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA
CNPJ: 13.101.510/0001-05

2018 2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 720 1.279
Contas a receber 2.248 2.464
Estoque 333 355
Impostos a recuperar 479 479
Adiantamentos diversos 14.679 13.406

18.459 17.983
Não Circulante
Investimentos 1.282 1.282
Imobilizado 283.376 291.959
Intangível 572 684

285.230 293.925
Total do ativo 303.689 311.908
Passivo
Circulante
Fornecedores 14.944 12.528
Empréstimos e financiamentos 18.049 14.928
Impostos a pagar 266 335
Salários e encargos sociais 1.093 1.105

34.352 28.896
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 150.218 161.481
Partes relacionadas 28.324 -

178.542 161.481
Patrimônio líquido
Capital social 218.533 218.533
Prejuízos acumulados (127.738) (97.002)

90.795 121.531
Total do passivo e patrimônio líquido 303.689 311.908

Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016 176.908 (61.750) 115.158
Aumento de capital 41.625 - 41.625
Prejuízo do exercício - (35.252) (35.252)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 218.533 (97.002) 121.531
Prejuízo do exercício - (30.736) (30.736)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 218.533 (127.738) 90.795

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
 Prejuízo do exercício (30.736) (35.252)
 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:
Juros e variação monetária 15.098 18.428
 Depreciações e amortizações 8.695 8.685
Variações nos ativos e passivos:
 Redução (aumento) em contas a receber 216 (20)
 Redução nos estoques 22 116
 Redução em impostos a recuperar - 834
 Redução (aumento) em adiantamentos a fornecedores 
  e outros (1.273) 1.194
 Aumento (redução) em fornecedores 2.416 (879)
 Aumento (redução) em débitos tributários (68) 27
 Redução em salários e encargos sociais (13) (208)
 Aumento (redução) em partes relacionadas 28.324 (9.349)
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades 
operacionais 22.681 (16.424)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
 Adições ao imobilizado - (541)
 Adições ao Intangível - 53
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 
investimentos - (488)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
 Empréstimos e financiamentos (23.240) (25.626)
 Aumento de capital - 41.625
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades de 
financiamentos (23.240) 15.999
Redução de caixa e equivalentes de caixa (559) (913)
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de 
caixa:
No início do exercício 1.279 2.192
No fim do exercício 720 1.279
Redução de caixa e equivalentes de caixa (559) (913)

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017  
 (Em milhares de reais)

Demonstrações de Resultados  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017  

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por cota)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017  

 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto  
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

 (Em milhares de reais)
2018 2017

 Receita Operacional Líquida 24.771 25.073
Custo da prestação de serviços (16.445) (16.307)
Lucro Bruto 8.326 8.766
Despesas operacionais:
 Gerais e administrativas (14.916) (14.204)
 Comerciais (960) (857)
 Tributárias (545) (789)
 Depreciação e amortização (8.695) (8.685)
 Outras despesas operacionais - (2.692)

(25.116) (27.227)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (16.790) (18.461)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 1.152 1.637
 Despesas financeiras (15.098) (18.428)

(13.946) (16.791)
Prejuízo do exercício (30.736) (35.252)
Prejuízo por cota do capital social (0,14) (0,16)

Contador: Anderson Viana da Silva -  CRC-RJ 098455/O-1
As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o  relatório dos auditores independentes emitido pela  

BKR - Lopes, Machado  sem ressalvas encontram-se a disposição dos  Srs. cotistas na sede da Companhia

CARTA INDUSTRIAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.
CNPJ: 05.466.443/0001-96

Balanços patrimoniais 31/12/2018 e 2017 (Em mR$)
Nota 31/12/2018 31/12/2017

Ativo 45.621 46.772
Circulante 1 2

Caixa e equivalentes de caixa 1 2
Não circulante 45.620 46.770

Imobilizado 4 45.620 46.770
Passivo 45.621 46.772
Não circulante 33.768 33.814

Subvenção governamental diferida - doação 4 30.000 30.000
Obrigações tributárias diferidas 5 3.768 3.814

Patrimônio líquido 6 11.854 12.958
Capital social 12.077 12.077
Ajustes de avaliação patrimonial 7.312 7.399
Prejuízos acumulados (7.536) (6.518)

Demonstrações dos fluxos de caixa 31/12/2018 e 2017 (Em mR$)

31/12/2018 31/12/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Prejuízo antes dos tributos (1.150) (1.084)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas ati-
vidades operacionais

Depreciação 1.150 1.151

Lucro líquido ajustado - 67
Fluxos de caixa e equivalentes de caixa das atividades de 
investimentos

Aquisições do ativo imobilizado, líquidas - (360)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos consumidos nas ati-
vidades de investimentos - (360)

Aumento / (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa - (293)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 295

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1 2

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31/12/2018 e 2017 (Em mR$)
Capital social Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 12.077 7.488 (5.569) 13.996
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial líquido de impostos - (89) 89 -
Prejuízo do exercício - - (1.038) (1.038)

Saldos em 31/12/2017 12.077 7.399 (6.518) 12.958
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial líquido de impostos - (87) 87 -
Prejuízo do exercício - - (1.105) (1.105)

Saldos em 31/12/2018 12.077 7.312 (7.536) 11.854

Demonstrações dos resultados abrangentes 31/12/2018 e 2017 (Em mR$)
31/12/2018 31/12/2017

Prejuízo do exercício (1.150) (1.038)
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial (132) (134)
Imposto sobre realização da reserva 45 45
Total dos resultados abrangentes do exercício (1.237) (1.127)

Demonstrações do resultado 31/12/2018 e 2017 (Em mR$)
Nota 31/12/2018 31/12/2017

Despesas operacionais (1.150) (1.151)
Despesas gerais e administrativas 4 (1.150) (1.151)

Lucro antes do resultado financeiro (1.150) (1.151)
Resultado financeiro - 67

Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (1.150) (1.084)
I.R. 33 33
C.S. 12 13
Prejuízo do exercício (1.105) (1.038)

Affonso José Silva - Técnico em Contabilidade - CRC 083351/O-0. 
As demonstrações financeiras na íntegra se encontram na sede da empresa

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ: 03.752.385/0001-31

Balanços patrimoniais 31/12/2018 e 2017 Em MR$
Controladora Consolidado

Nota 2018 2017 2018 2017
Ativo 1.151.821 929.5741.190.955 969.254
Circulante 333.049 268.851 333.050 268.853
Caixa e equivalentes de caixa 4 38.730 49.396 38.731 49.398
Aplicações financeiras vinculadas 4 26.917 3.346 26.917 3.346
Contas a receber de clientes 5 91.761 73.602 91.761 73.602
Estoques 6 81.932 51.378 81.932 51.378
Tributos a recuperar 7 85.545 82.360 85.545 82.360
Adiantamentos a fornecedores 8 3.535 5.259 3.535 5.259
Outros ativos circulantes 4.629 3.510 4.629 3.510
Não circulante 818.772 660.723 857.905 700.401
Tributos a recuperar 7 17.684 19.162 17.684 19.162
Outros créditos 1.922 2.052 1.922 2.052
Investimentos 9 6.487 7.092 - -
Imobilizado 11 780.748 628.185 826.368 674.955
Intangível 11 11.931 4.232 11.931 4.232
Passivo 1.151.821 929.5741.190.955 969.254
Circulante 462.336 305.975 462.336 305.975
Fornecedores 12 152.504 120.654 152.504 120.654
Antecipação de fornecedores a pagar 12 40.752 31.419 40.752 31.419
Empréstimos e financiamentos 13 181.117 86.978 181.117 86.978
Instrumentos financeiros derivativos 10 2.857 4.338 2.857 4.338
Impostos, taxas e contribuições 14 20.920 13.858 20.920 13.858
Obrig. trabalhistas e previdenciárias 15 28.475 20.202 28.475 20.202
Parcelamento de impostos a recolher 16 11.997 3.415 11.997 3.415
Adiantamentos de clientes 17 20.380 20.110 20.380 20.110
Dividendos a pagar 20 1.283 3.533 1.283 3.533
Outros 2.051 1.468 2.051 1.468
Não circulante 434.592 391.042 468.360 424.856
Fornecedores 12 7.651 17.816 7.651 17.816
Bônus de subscrição 13 - 500 - 500
Empréstimos e financiamentos 13 343.929 327.159 343.929 327.159
Instrumentos financeiros derivativos 10 861 2.639 861 2.639
Subvenção govern. diferida - doação 11 5.984 5.984 35.984 35.984
Provisão para contingências 18 32.017 30.726 32.017 30.726
Parcelamento de impostos 16 34.717 333 34.717 333
I.R. e C.S. diferidos 19 9.433 5.885 13.201 9.699
Patrimônio líquido 20 254.893 232.557 260.259 238.423
Capital social 122.717 101.968 122.717 101.968
Ajustes de avaliação patrimonial 46.980 47.903 46.980 47.903
Reserva legal 6.657 6.387 6.657 6.387
Reserva de subvenções 78.539 65.701 78.539 65.701
Dividendos adicionais propostos - 10.598 - 10.598

254.893 232.557 254.893 232.557
Partic. de acionistas não controladores - - 5.366 5.866

Demonstrações dos resultados em 31/12/2018 e 2017 Em MR$
Controladora Consolidado

Nota 2018 2017 2018 2017
Receita operacional líquida 22 879.621 739.108 879.621 739.108
Custo dos produtos vendidos 23 (538.702) (437.696) (538.702) (437.696)
Lucro bruto 340.919 301.412 340.919 301.412
Rec. (despesas) operacionais
Desp. com vendas e logística 24 (200.069) (170.478) (200.069) (170.478)
Desp. gerais e administrativas 25 (55.648) (52.735) (56.798) (53.885)
Result. de equiv. patrimonial 9 (605) (568) - -
Outras receitas operac., líquidas 26 19.590 7.204 19.590 7.204

(236.732) (216.577) (237.277) (217.160)
Lucro operac. antes do result. fi-
nanc. e dos tributos s/ o lucro 104.187 84.835 103.642 84.252

Resultado financeiro líquido
Despesas financeiras 27 (108.060) (68.724) (108,060) (68.724)
Receitas financeiras 27 12.822 9.077 12.822 9.144

(95.238) (59.647) (95.238) (59.580)
Lucro antes dos trib. s/ o lucro 8.949 25.188 8.404 24.672
I.R. 19.c (2.608) (7.569) (2.575) (7.535)
C.S. 19.c (939) (2.744) (927) (2.732)
Lucro líquido do exercício 5.402 14.875 4.902 14.405
Lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores - - 5.402 14.875
Acionistas não controladores - - (500) (470)
Quantidade de ações 122.717.236101.166.657 - -
Lucro líquido por ações 0,04 0,15 - -

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2018 e 2017 Em MR$
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 5.402 14.875 4.902 14.405
Outros resultados abrangentes

Realização das reservas de reavaliação e ajuste 
de avaliação patrimonial, líquido de tributos (923) (1.209) (923) (1.209)

Total dos resultados abrangentes do exercício 4.479 13.666 3.979 13.196

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2018 e 2017 Em MR$

Capital 
social

Ajuste 
avaliação 

patrimonial

Re-
serva 
legal

Reserva 
de sub-

venções

Dividendos 
adicionais 
propostos

Result. 
acumu-

lados

Patrim. líq. perten-
cente aos acionis-
tas controladores

Particip.  
acionistas não 
controladores

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31/12/2016 96.289 49.112 5.643 66.947 - - 217.991 6.336 224.327
Aumento de capital 5.679 - - - - - 5.679 - 5.679
Realiz. dos ajustes de avaliação patrim., líq. de tributos - (1.209) - - - 1.209 - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 14.875 14.875 (470) 14.405
Destinação do resultado:
Constituição de reserva legal - - 744 - - (744) - - -
Dividendos adicionais propostos - - - - 10.598 (10.598) - - -
Dividendos obrigatórios a pagar - - - - - (3.533) (3.533) - (3.533)
Antecipação de dividendos - - - - - (1.789) (1.789) - (1.789)
Apropriação de reserva de subvenção - - 43.092 - (43.092) - - -
Reversão de reservas de subvenção de exerc. anteriores - - - (666) - - (666) - (666)
Absorção de prej. acumulados c/subvenções do exercício - - - (43.672) - 43.672 - - -
Saldos em 31/12/2017 101.968 47.903 6.387 65.701 10.598 - 232.557 5.866 238.423
Aumento de capital (Nota 21.a) 20.749 - - - - - 20.749 - 20.749
Reversão de dividendos propostos (Nota 21.d) - - - 10.598 (10.598) - - - -
Realiz. dos ajustes de avaliação patrim., líq. de tributos - (923) - - - 923 - - -
Lucro do exercício - - - - - 5.402 5.402 (500) 4.902
Apropriação de reserva de subvenção (Nota 21.b.iv) - - - 56.925 - (56.925) - - -
Dividendos (Nota 20) - - - - - (1.283) (1.283) - (1.283)
Constituição de reserva legal (Nota 20) - - 270 - - (270) - - -
Reversão das reservas de subvenção - - - (2.532) - - (2.532) - (2.532)
Reconstituição de reserva de subvenção (Nota 21.b.iv) - - - (52.153) - 52.153 - - -
Saldos em 31/12/2018 122.717 46.980 6.657 78.539 - - 254.893 5.366 260.259

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2018 e 2017 Em MR$
Controladora Consolidado

Fluxos de caixa das operações 2018 2017 2018 2017
Lucro do exercício antes do I.R. e C.S. 8.949 25.188 8.404 24.672
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 21 1.377 21 1.377
Bônus de subscrição (500) - (500) -
Provisão para contingências 1.291 1.982 1.291 1.982
Reversão de reserva de subvenção (2.532) - (2.532) -
Impostos pagos - (5.092) - (5.092)
Depreciação e amortização 34.300 23.453 35.450 24.604
Baixa de imobilizado - 1.732 - 1.732
Juros, comissões e variação cambial não 
realizadas, sobre empréstimos 66.539 58.599 66.539 58.599
Perdas de oper. de deriv., não realizados (4.898) 3.910 (4.898) 3.910
Resultado de equivalência patrimonial 605 568 - -

103.775 111.717 103.775 111.784
(Aumento) redução de ativos e aumento
 (redução) de passivos
Contas a receber de clientes (18.180) 18.884 (18.180) 18.884
Estoques (30.554) (10.852) (30.554) (10.852)
Adiantamentos concedidos 1.724 5.451 1.724 5.451
Tributos a recuperar (1.707) (35.940) (1.707) (35.940)
Outros ativos circulantes (1.119) (1.229) (1.119) (1.229)
Depósitos judiciais 130 (1.223) 130 (1.223)
Fornecedores 31.018 88.120 31.018 88.120

Impostos e contribuições a recolher 7.063 10.468 7.063 10.468
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8.273 9.548 8.273 9.548
Créditos de clientes 270 15.271 270 15.271
Dividendos a pagar (3.533) - (3.533) -
Parcelamento de impostos 42.966 (8.753) 42.966 (8.753)
Recursos líquidos provenientes das 
atividades operacionais 140.126 201.462 140.126 201.529
Fluxos de caixa das ativid. de investim. (117.082) (158.676) (117.082) (159.036)
Crédito investimento/Fomentar - GO 583 1.030 583 1.030
Aquisições do ativo imobilizado, líquidas (94.094) (160.308) (94.094) (160.668)
Aplicações financeiras (23.571) 602 (23.571) 602
Fluxos de caixa e equivalentes de caixa das 
atividades de financiamentos (33.710) (16.134) (33.710) (16.134)
 Aumento de capital - 5.679 - 5.679
 Liquidação de operações de derivativos 1.639 (6.462) 1.639 (6.462)
 Recebimento de bônus de subscrição - 500 - 500
 Pagamento de dividendos - (1.789) - (1.789)
Captação de empréstimos e financiamentos 288.312 284.893 288.312 284.893
Pagto. de empréstimos e financiamentos (260.801) (234.258) (260.801) (234.258)
Pagamento de juros e variação cambial (62.860) (64.697) (62.860) (64.697)
Aum. (red.) líquida de caixa e equiv. de caixa (10.666) 26.652 (10.667) 26.359
Caixa e equivalentes no início do exercício 49.396 22.744 49.398 23.039
Caixa e equivalentes no final do exercício 38.730 49.396 38.731 49.398
Operações que não afetam caixa
Aquisição de ativo imob. por meio de financ. 79.719 92.257 79.719 92.257
Aumento de capital com aporte de terrenos 20.749 - 20.749 -

Affonso José Silva - Técnico em Contabilidade - CRC 083351/O-0. 
As demonstrações financeiras na íntegra se encontram na sede da empresa
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TCR TELECOMUNICAÇÕES DA CIDADE DO RIO S.A.
CNPJ 18.281.769/0001-90

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Atendendo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social em 31/12/2018. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 4.818 2.197
    Caixa e equivalentes de caixa 4 4.506 2.013
    Contas a receber 5 137 71
    Impostos a recuperar 6 106 74
    Outros ativos 69 39
Não circulante 24.549 9.217
    Imposto diferidos 7 234 -
    Impostos antecipados 6 30 39
  Imobilizado e intangível 8 24.285 9.178
Total do ativo 29.367 11.414
Passivo Nota 2018 2017
Circulante 1.043 1.093
    Fornecedores 9 128 54
    Salários e encargos 10 146 181
    Impostos a recolher 11 93 122
    Receita diferida 12 676 736
Não circulante 602 782
    Receita diferida 12 602 782
Patrimônio líquido 27.722 9.539
    Capital social 14 a. 60.275 47.045
    Adiantamento para futuro aumento de capital 14 b. - 13.230
    Prejuízos acumulados (32.553) (50.736)
Total do passivo 29.367 11.414

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Nota 2018 2017

Receita operacional líquida 15 6.191 5.884
Custo dos serviços prestados 16 (6.374) (6.897)
Prejuízo operacional (183) (1.013)
Receitas (despesas) operacionais
   Despesas operacionais 16 (750) (937)
   Reversão (redução) ao valor recuperável de
  ativo imobilizado e intangível 8.2 18.637 2.751

   Outras receitas 73 98
Lucro antes do resultado financeiro 17.777 899
   Receitas financeiras 17 177 103
   Despesas financeiras 17 (5) (9)
Resultado financeiro, líquido 172 94
Lucro antes do IR e da contribuição social 17.949 993
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18 234 -
Lucro líquido do exercício 18.183 993
Lucro líquido do exercício por ação 0,3017 0,0211
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 2017 

(Em MR$)

Capital 
social

Adiantamen-
to para futuro 

aumento de 
capital

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 01/01/2017 47.045 13.230 (51.729) 8.546
Lucro líquido do exercício - - 993 993
Saldos em 31/12/2017 47.045 13.230 (50.736) 9.539
Aumento de capital com AFAC 13.230 (13.230) - -
Lucro líquido do exercício - - 18.183 18.183
Saldos em 31/12/2018 60.275 - (32.553) 27.722

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2018 2017
Lucro líquido antes do IR e da contribuição social 17.949 993
 Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização 16 3.865 3.850
Valor residual do ativo imobilizado baixado 8.3 42 59
Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado e
 intangível 8.2 (18.637) (2.751)

3.219 2.151
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (66) 17
Impostos a recuperar (23) 56
Outros ativos (30) -
Fornecedores 74 (56)
Salários e encargos (35) (3)
Impostos a recolher (29) 28
Receita diferida (240) (245)

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais 2.870 1.948
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
  Aquisição de imobilizado e intangível (377) (217)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento (377) (217)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 2.493 1.731
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa:

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 2.013 282
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 4.506 2.013

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 2.493 1.731
Notas Explicativas às DFs. Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. (Em 
MR$, exceto quando indicado de outra forma). 1. Contexto Operacional e In-
formações Gerais: A TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A. (“Cia.”) é 
uma S.A. de capital fechado, constituída em 13/05/13 na qualidade de subsi-
diária integral da Concessionária Porto Novo S.A. (“Controladora”). A Cia. é 
prestadora de serviços de telecomunicações licenciada pela Anatel e tem 
como objeto implantar, operar, manter e gerenciar a principal infraestrutura 
compartilhada de telecomunicações da Área de Especial Interesse Urbanísti-
co (AEIU) criada pela Lei Complementar nº 101, de 23/11/09 do Município do 
RJ. A Cia. tem como clientes, exclusivamente, as operadoras licenciadas pela 
Anatel, que desejam prestar serviços de telecomunicações nessa região. A 
Concessionária Porto Novo S.A. (Controladora da Cia.) tem como objeto ex-
clusivo, através de contrato de PPP, a prestação de serviços visando à revita-
lização, operação e manutenção da AEIU Portuária, de acordo com o Edital 
de Concorrência Pública, nº 001/10 da Prefeitura do Município do RJ, Secre-
taria Extraordinária de Desenvolvimento e de CDURP. A Concessionária Por-
to Novo S.A., está autorizada a exploração de receitas acessórias na área sob 
sua concessão conforme cláusula 8ª do Contrato de PPP, Concorrência Públi-
ca nº 001/10. A exploração de receitas acessórias de SCM, inclusive as ativi-
dades de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, atra-
vés da utilização de fibra óptica e demais atividades do Contrato de PPP 
(“Projeto associado”), está sendo explorada pela Cia. e foi autorizada através 
do Ofício CDURP/DOP 049/13 de 18/04/13, com vigência até 14/06/26. Em 
20/09/13 foi publicada a autorização concedida pela ANATEL para exploração 
de suas atividades, data de início de suas operações. Situação atual da Cia.: 
Em virtude das mudanças no cenário econômico do país e do setor imobiliá-
rio, aprofundados no exercício de 2016, a Administração reavaliou sua estra-
tégia de investimentos e seu plano de negócio, pois, anteriormente, este plano 
da Cia. era baseada em três principais premissas: (i) futuros empreendimen-
tos comerciais e residenciais que ainda não iniciaram construção na região do 
Porto Maravilha; (ii) o crescimento populacional na região, tendo em vista o 
projeto de revitalização do Porto Maravilha, o que ainda não ocorreu como 
esperado; e (iii) sinergias operacionais com as atuais funções da Concessio-
nária Porto Novo S.A. na região, cujo volume de obras foi reduzido significati-
vamente em desde o ano de 2016, diante da falta de liquidez dos ativos do FII 
Porto Maravilha (financiador do projeto) e às atividades de construção foram 
reprogramadas para o exercício de 2019. Com base nos fatos mencionados 
acima, a Administração traçou um plano de ação focado em 4 iniciativas prin-
cipais: • Disponibilidade de rede de fibra óptica de última geração para todas 
as prestadoras de serviços de telecomunicações interessadas; • Aluguel de 
dutos e subdutos; • Equalização dos custos e despesas administrativas; e • 
Adequação dos novos investimentos à realidade atual. Em 31/12/18, a Cia. 
apresentava prejuízos acumulados no montante de R$32.553 (R$ 50.736 em 
2017). Adicionalmente, os recursos necessários para manutenção das ativi-
dades operacionais, em caso de déficit do fluxo de caixa da Cia., serão finan-
ciados pelos seus acionistas. 1.1. Termo de autorização: A Cia. assinou em 
4/09/13 o “Termo de Autorização de uso de rede de galeria, dutos e caixas de 
passagem para prestação de Serviço Público de Telecomunicação com solu-
ção FTTH e FTTB de alta capacidade” junto a CDURP, autorizando a Cia. o 
direito de uso da rede de galerias, dutos e caixas de passagem constante de 
projeto de telecomunicações, a ser implementado pela Cia. no âmbito do con-
trato de PPP, visando a execução do projeto associado ao objeto da autoriza-
ção. As galerias, dutos e caixas de passagens se destinarão, exclusivamente, 
à utilização pela Cia. com a seguinte finalidade: • Operação e manutenção da 
infraestrutura subterrânea de telecomunicações. • Instalação e manutenção 
de cabos de fibras ópticas. • Prestação de serviços de telecomunicações a 
outras empresas desse setor, mediante a oferta de capacidade de transporte 
(fibras ópticas acesas). • Oferta de capacidade de rede (fibras ópticas apaga-
das). • Prestação de serviços de telecomunicações no âmbito do programa 
nacional de banda larga e do projeto Cidades Digitais. 1.1.1. Vigência: O pre-
sente termo de autorização vigorará até a data de 14/06/26. 1.1.2. Pagamento 
da autorização de exploração de receitas acessórias: Conforme cláusula 8ª do 
Contrato de PPP, caso a execução das atividades venha gerar receitas aces-
sórias, esta deverá ser compartilhada com o poder Concedente, num montan-
te de 50% do lucro líquido para cada parte. Em 23/12/13, a Cia. repassou à 
CDURP a quantia de R$ 19.184, conforme cláusula 7ª do Termo de Autoriza-
ção, referente à estimativa de 50% do lucro líquido equivalentes a todo o 
prazo de vigência do Projeto Associado. Nesta mesma data a Cia. recebeu de 
sua controladora, a título de Adiantamento para futuro aumento de capital, 
esse montante, considerando que esta é quem vai explorar as atividades de 
Telecom e foi contabilizado como Autorização de Exploração, conforme nota 
nº 7 e vem sendo amortizado linearmente até o final do prazo de autorização. 
1.1.3. Reversão de bens: Findo o prazo de Autorização, a Cia. deverá restituir 
à CDURP a posse dos bens objeto da autorização, tais como: rede de gale-
rias, dutos e caixas de passagem, fibra óptica, sem que lhe caiba ressarci-
mento por qualquer benfeitoria que tenha sido realizada. 1.2. Operação Lava 
Jato nas controladoras indiretas: Como é de conhecimento público, desde 
2014, encontram-se em andamento investigações e outros procedimentos le-
gais conduzidos pelo MPF, e outras autoridades públicas, no contexto da cha-
mada Operação Lava Jato, que investiga atos ilícitos que envolvem empre-
sas, ex-executivos e executivos das acionistas controladoras indiretas. A 
Administração, neste momento, entende que tais efeitos, se existentes, não 
deverão afetar significativamente as DFs. da Cia. Ademais, a Cia. até o mo-
mento não foi notificada de estar sendo investigada em conexão com tal ope-
ração e também não tem conhecimento da propositura de qualquer processo 
judicial contra a ela como consequência dessas investigações. 2. Apresenta-
ção das DFs.: 2.1. Declaração de conformidade: As DFs. da Cia. foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), 
compreendendo: a Lei das S.A., os pronunciamentos, as orientações e as in-
terpretações emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC. 2.2. Base de mensu-
ração: As DFs. da Cia. foram preparadas com base no custo histórico como 
base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não correntes como 
instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 2.3. Mo-
eda funcional e de apresentação: As DFs. da Cia. são apresentadas em reais 
(R$), que é a sua moeda funcional. Todas as informações financeiras foram 
apresentadas em MR$, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Resulta-
dos abrangentes: Em 2018 e 2017 a Cia. não apresentou resultados abran-
gentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstração. 3. 
Sumário das Principais Práticas Contábeis: 3.1. Instrumentos financeiros: Os 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Cia. for parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros 
são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação direta-
mente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros 
(exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resul-
tado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos finan-
ceiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Categoria de instrumentos 
financeiros: 3.1.1. Ativos financeiros: Mantidos pela Cia., quando aplicável, 
são classificados sob as seguintes categorias: a) ativos financeiros mensura-
dos a valor justo por meio de resultado; b) ativos financeiros mantidos até o 
vencimento; c) ativos financeiros disponíveis para venda; e d) empréstimos e 
recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e pas-
sivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A Cia. não possui instru-
mentos financeiros para as categorias classificadas nos itens (a), (b) e (c) 
mencionadas acima. Categoria d) - Empréstimos e recebíveis: São incluídos 
nesta classificação os ativos financeiros não derivativos, com recebimentos 
fixos ou determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Os em-
préstimos e recebíveis são mensurados pelo valor do custo amortizado utili-
zando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redu-
ção do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação 
da taxa de juros efetiva. Os ativos financeiros compreendem: 3.1.1.1. Caixa e 
equivalentes de caixa: Abrangem saldos de caixa, recursos em contas bancá-
rias de livre movimentação e investimentos financeiros com vencimento origi-
nal de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são 
sujeitos a um risco insignificante de alteração do valor e são utilizados na 
gestão das obrigações de curto prazo. 3.1.1.2. Contas a receber: Representa-
dos pelos respectivos valores de realização, podendo incluir, caso seja julga-
do necessário, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, cujo cálculo é 
baseado em estimativa suficiente para cobrir prováveis perdas na realização 
das contas a receber, considerando o histórico de recebimentos, a situação 
de cada cliente e as respectivas garantias oferecidas. 3.1.1.3. Redução ao 
valor recuperável de ativos financeiros: São avaliados a cada data de balanço 
para identificação de eventual deterioração de ativos (impairment). São consi-
derados deteriorados quando existem evidências de que um ou mais eventos 
tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que te-
nham impactado o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. A Cia. não 
operou com instrumentos financeiros derivativos 2018 e 2017. 3.1.2. Passivos 
financeiros: Os passivos financeiros mantidos pela Cia., quando aplicável, são 
classificados sob as seguintes categorias: a) passivos financeiros mensura-
dos a valor justo por meio de resultado; e b) outros passivos financeiros. A 
classificação depende da finalidade para a qual os passivos financeiros foram 
adquiridos ou contratados. A Cia. não possui instrumentos financeiros classi-
ficados como passivos financeiros mensurados a valor justo por meio de re-
sultado. Os passivos financeiros da Cia. são, substancialmente, representa-
dos por fornecedores. Estão demonstrados pelos valores de contratação, 
acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetá-
ria incorridos, conforme demonstrado na nota nº 9 às DFs.. 3.2. Imobilizado e 
intangível: Registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da 
respectiva depreciação/amortização, a qual se inicia quando estão prontos 
para uso pretendido, e reconhecida com base na vida útil estimada de cada 
ativo, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residu-
al após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos que não 
sofrem depreciação). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos 
de depreciação/amortização são revisados no final de cada balanço patrimo-
nial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado pros-
pectivamente. O valor contábil dos ativos é ajustado para seu valor recuperá-
vel, sempre que os eventos ou circunstâncias indicarem que seu valor contábil 
não pode ser recuperável. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações 

são determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos 
na demonstração do resultado na conta “outras receitas”. Os direitos que te-
nham por objeto, bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 
Cia., originados por operações de arrendamento mercantil do tipo financeiro, 
são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no iní-
cio de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, 
sendo os ativos submetidos às depreciações. 3.3. Ativos e passivos contin-
gentes: Uma provisão é reconhecida quando a Cia. possui uma obrigação 
contratual, ou não formalizada, como resultado de um evento passado, que 
pode ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja exigido para liquidar a obrigação. Os custos financeiros incorridos 
são registrados no resultado. O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção das contingências ativas e passivas e depósitos judiciais são efetuados de 
acordo com o CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingen-
tes, da seguinte forma: (i) ativos contingentes – não são reconhecidos conta-
bilmente, exceto quando a Administração, apoiada na opinião dos assessores 
jurídicos externos, julgar que o ganho é praticamente certo ou quando há ga-
rantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais 
recursos. (ii) passivos contingentes – as provisões para riscos trabalhistas, 
fiscais e cíveis são atualizadas até as datas dos balanços pelo montante esti-
mado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opi-
nião dos consultores jurídicos e da Administração da Cia. Os fundamentos e a 
natureza das provisões para riscos trabalhistas e cíveis estão descritos na 
nota nº 13 às DFs.. 3.4.  Apuração do resultado e reconhecimento da receita: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil 
de competência do exercício. A receita é mensurada pelo valor justo da con-
trapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devo-
luções, descontos comerciais concedidos ao comprador e outras deduções 
similares, se houver. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significa-
tiva na sua realização. Em novembro de 2016, o CPC 47 - Receitas de Con-
tratos com Clientes” (IFRS 15) foi emitido pelo CPC, com vigência a partir de 
janeiro de 2018. Este pronunciamento estabelece novos critérios sobre aspec-
tos relacionados à receita. A Administração da Cia. avaliou essa nova norma 
e não identificou efeitos relevantes em suas DFs.. 3.5. Receitas e despesas 
financeiras: O resultado financeiro inclui, basicamente, rendimentos sobre 
aplicações financeiras, os quais são reconhecidos nos resultados dos exercí-
cios pelo regime de competência. 3.6. IR e contribuição social: Corrente: A 
provisão para IR e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do 
resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em 
outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de 
forma permanente. O IR e a contribuição social da Cia. foram calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tri-
butável excedente de R$ 240 para IR e 9% sobre o lucro tributável para con-
tribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuí-
zos fiscais e base negativa de contribuição social, Ltda. a 30% do lucro real. O 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre 
o lucro ou prejuízo tributável. Diferido: O IR e a contribuição social diferidos
(“imposto diferido”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim 
de cada período de relatório entre os saldos de ativos e passivos reconheci-
dos nas DFs. e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro 
tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos 
diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças 
temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre 
todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a 
Cia. apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais 
diferenças temporárias dedutíveis podem ser utilizadas. Os impostos diferidos 
ativos ou passivos não são reconhecidos sobre diferenças temporárias resul-
tantes de reconhecimento inicial (exceto para combinação de negócios) de 
ativos e passivos em uma transação que não afete o lucro tributável nem o 
lucro contábil. O saldo dos impostos diferidos ativos é revisado no fim de cada 
período de relatório e, quando não for mais provável que lucros tributáveis fu-
turos estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte 
dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recu-
perado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas 
aplicáveis no exercício no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o 
ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária 
vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido 
substancialmente aprovada.  Os impostos diferidos ativos e passivos são com-
pensados apenas quando há o direito legal de compensar o ativo fiscal corren-
te com o passivo fiscal corrente e quando eles estão relacionados aos impostos 
administrados pela mesma autoridade fiscal e a Cia. pretende liquidar o valor 
líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes. 3.7. Tributação sobre as 
receitas: As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contri-
buições, pelas seguintes alíquotas básicas: Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Forma de  
tributação  

cumulativa

Forma de 
tributação 
não cumu-

lativa
Fundo de Universalização dos Serviços
 de Telecomunicações FUST 1% -
Fundo para o Desenvolvimento 
 Tecnológico das Telecomunicações FUNTELL 0,5% -
Impostos sobre Circulação de Mercadorias ICMS 32% -
Contribuição para o Programa de 
 Integração Social PIS 0,65% 1,65%
Contribuição para o Financiamento da
 Seguridade Social COFINS 3,00% 7,60%
Imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS - 5,00%
3.8. Principais fontes de julgamento e estimativas: Na preparação das DFs. de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil é requerido que a Admi-
nistração 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 significativamente dessas esti-

mativas. As informações sobre incertezas das premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do 
próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: 
constituição de provisões necessárias para riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas, vida útil do ativo imobilizado e intangível e perdas relacionadas a contas a 
receber e recuperação do valor de ativos, as quais, apesar de refletirem o jul-
gamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Cia., 
relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apre-
sentar variações em relação aos dados e valores reais. Estimativas e premis-
sas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimati-
vas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 3.9. Avaliação do valor 
recuperável dos ativos: Os bens do imobilizado, intangível e outros ativos não 
circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas 
não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Quando aplicável, ocorrendo perda decorrente das situações em que o valor 
contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior valor 
entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de venda do ativo, esta é reco-
nhecida no resultado do exercício. 3.10. Lucro ou prejuízo por ação: O lucro ou 
prejuízo por ação é calculado por meio da divisão do resultado do exercício 
atribuído aos detentores de ações ordinárias da Cia., pela quantidade média 
ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício. 3.11. Pronun-
ciamentos contábeis e interpretações emitidas recentemente e ainda não apli-
cadas pela Cia.: No exercício de 2018, algumas novas normas emitidas e/ou 
revisadas pelo IASB entraram em vigor, assim como outras normas emitidas 
entrarão em vigor a partir do exercício de 2019. No entanto, a Administração da 
Cia. ainda não avaliou os efeitos se essas normas gerarão impactos nas DFs..
4. Caixa e Equivalente de Caixa 2018 2017
Caixa - -
Bancos 77 110
Aplicações financeiras 4.429 1.903

4.506 2.013
As aplicações financeiras são de curto prazo e de alta liquidez e são pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros 
referem-se a instrumentos de renda fixa, remunerados em média a taxa que 
variam entre 93% a 97,5% do CDI. 5. Contas a Receber 2018 2017
Level 3 - 35
SAMM 26 25
CENTURYLINK 46 -
TIM 45 -
Outros 20 11

137 71
Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa: Em 31/12/18, a Cia. não 
possuía expectativa de perda sobre esses valores, portanto, não foi constituí-
da provisão para crédito de liquidação duvidosa. A composição dos valores a 
receber por idade de vencimento é a seguinte: 2018 2017
A vencer 87 36
vencidos até 30 dias 50 35

137 71
6 - Impostos a Recuperar 2018 2017
Circulante
Imposto de renda retido na fonte 72 37
ISS 34 37

106 74
Não circulante
ISS 30 39
7 - IRPJ e CSLL diferidos 2018 2017
IRPJ Diferido 62 -
CSLL Diferido 172 -

234 -
8 - Imobilizado e Intangível 2018 2017

Taxas  Depreciação e Saldo Saldo
 (*) Custo Amortização Líquido líquido

Imobilizado
Benfeitoria em propriedades 
de terceiros 50% 605 (605) - -
Móveis e utensílios 10% 61 (30) 31 38
Equipamentos de informática 20% 135 (129) 6 32
Máquinas e equipamentos 10% 3.335 (1.512) 1.823 2.110
Instalações de rede 8,33% 17.073 (6.292) 10.781 11.845
Veículos 20% - - - 7

21.209 (8.568) 12.641 14.032
(-) Redução ao valor recuperável - (4.854)

12.641 9.178
Intangível
Autorização de exploração 8% 19.184 (7.722) 11.462 12.998
Software 20% 3.005 (2.825) 180 782
Marcas e patentes 20% 2 - 2 2

22.191 (10.547) 11.644 13.782
(-) Redução ao valor recuperável - (13.782)

11.644 -
24.285 9.178

(*) média ponderada das taxas anuais de depreciação e amortização.
8.1. Ativos cedidos em garantia: A Cia. não possui bens dados em garantia. 
8.2. Redução ao valor recuperável de ativos: A Cia. realizou em 31/12/16 a 
revisão do valor recuperável de seu ativo imobilizado e intangível utilizando 
o método do valor em uso dos ativos. A taxa de desconto real (calculada
pela metodologia wacc) usada para calcular o valor presente dos fluxos de 
caixa do projeto foi de 12,6% ao ano, no qual resultou em uma perda de R$ 
21.388, no entanto, o Imobilizado foi depreciado e o Intangível amortizado 
pelas taxas usuais vigentes, sendo registrada a depreciação ou amortização 
acumulada. Em 2018, após a realização dos estudos, chegou-se a conclusão 
de que não haveria a necessidade de manter a provisão para perda de seus 
ativos. Portanto, foi revertido o montante de R$ 18.637 da perda e registrada 
no resultado do exercício em linha específica. 8.3. Movimentação: A seguir 
demonstramos a movimentação dos ativos no exercício.

Saldos Saldos Saldos
Imobilizado em 31/12/2016 Adições Baixas em 31/12/2017 Adições Baixas em 31/12/2018
Custo
Benfeitoria em propriedades de terceiros 605 - - 605 - - 605
Móveis e utensílios 62 - (1) 61 - - 61
Equipamentos de informática 135 - - 135 - - 135
Máquinas e equipamentos 3.327 23 (58) 3.292 43 - 3.335
Instalações de rede 16.520 218 - 16.738 342 (6) 17.074
Veículos 35 - - 35 - (35) -

20.684 241 (59) 20.866 385 (41) 21.210
Depreciação
Benfeitoria em propriedades de terceiros (605) - - (605) - - (605)
Móveis e utensílios (18) (6) - (24) (6) - (30)
Equipamentos de informática (76) (27) - (103) (26) - (129)
Máquinas e equipamentos (868) (332) 18 (1.182) (331) - (1.513)
Instalações de rede (3.510) (1.382) - (4.892) (1.400) - (6.292)
Veículos (21) (7) - (28) (3) 31 -

(5.098) (1.754) 18 (6.834) (1.765) 31 (8.569)
(-) Redução ao valor recuperável (5.467) - 613 (4.854) - 4.854 -

10.119 (1.513) 572 9.178 (1.380) 4.844 12.641
Saldos Saldos Saldos

Intangível em 31/12/2015 Adições Baixas em 31/12/2017 Adições Baixas em 31/12/2018
Custo
Autorização de exploração 19.184 - - 19.184 - - 19.184
Software 3.005 - - 3.005 - - 3.005
Marcas e patentes 2 - - 2 - - 2

22.191 - - 22.191 - - 22.191
Amortização
Autorização de exploração (4.649) (1.536) - (6.185) (1.537) - (7.722)
Software (1.621) (602) - (2.223) (602) - (2.825)

(6.270) (2.138) - (8.408) (2.139) - (10.547)
(-) Redução ao valor recuperável (15.921) - 2.138 (13.783) - 13.783 -

- (2.138) 2.138 - (2.139) 13.783 11.644
9 - Fornecedores 2018 2017
Fornecedores de materiais e equipamentos 121 48
Retenção contratual 7 6

128 54
10 - Salários e Encargos 2018 2017
Salários, provisão para férias e encargos 115 138
INSS a recolher 23 33
FGTS a recolher 8 8
Outros - 2

146 181
11 - Impostos a Recolher 2018 2017
Imposto de renda retido na fonte 8 13
PIS 5 6
COFINS 25 27
INSS retido a recolher - 2
ICMS 33 36
ISS retido a recolher 11 20
Outros 11 18

93 122
12 - Receita Diferida: O montante de R$ 1.278, refere-se a valores antecipa-
dos de clientes por serviços a serem executados em períodos subsequentes 
a data base de 31/12/18. 13 - Provisão para Riscos Cíveis: Conforme descrito 

na nota nº 1, a Cia. tem o direito de exploração exclusiva sobre o serviço 
de comunicação multimídia na Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) 
concedido através do Contrato de PPP. Entretanto, está sendo discutida judi-
cialmente a decisão proferida pela ANATEL nos autos de Reclamação Admi-
nistrativa nº 53500.014459/13 sobre o tema. Entre outros efeitos, a decisão 
da ANATEL assegura às demais empresas prestadoras do serviço de teleco-
municações acesso a 25% da infraestrutura de telecomunicações da região. 
Foi proferida decisão favorável à ANATEL em 1ª Instância; a Cia. aguarda 
julgamento do recurso interposto. Adicionalmente, a Cia. figura como ré em 
ação ordinária por meio da qual a Telemar Norte Leste S.A. (Autora) pretende, 
entre outros requerimentos, a declaração de inexistência de direito de exclu-
sividade da Controladora e da Cia. na construção e exploração da infraestru-
tura de telefonia da região “Porto Maravilha” (AEIU). A Administração da Cia., 
tomando por base a opinião dos seus assessores legais, avalia que o êxito 
é possível em ambas as causas, não sendo constituída nenhuma provisão. 
14 - Patrimônio Líquido: a. Capital social: O capital social da Cia. em 31/12/18, 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 60.275, dividi-
do em 60.274.770 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
Em 31/12/18, a participação no capital social da Cia. era conforme segue:

Acionista %
Concessionária Porto Novo S.A. 100,00%
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Indústria Brasileira de Filmes S.A.
CNPJ 33.255.787/0001-91

Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração das MPL e a Demonstração dos 
Fluxos de Caixa, documentos estes que revelam a situação Econômico-Financeira da Cia. em 31/12/18.

31/12/18 31/12/17
Ativo 326.814.693,42 313.133.915,88
Circulante 167.612.948,08 159.849.280,12
Caixa e equivalentes de caixa 12.500.404,66 11.698.874,11
Contas a receber 70.648.638,61 73.377.260,95
Estoques 65.540.748,88 61.018.384,69
Impostos a recuperar 12.290.823,75 9.322.520,97
Adiantamentos 6.632.332,18 4.432.239,40
Não Circulante 26.152.138,00 14.515.604,33
Depósitos Judiciais 5.895.556,74 7.085.214,35
Partes relacionadas 1.903.022,45 -
Contas a receber 1.012.151,42 1.012.151,42
Impostos a recuperar 10.625.540,56 -
Impostos diferidos 6.715.866,83 6.418.238,56
Investimentos 140.991,55 140.984,64
Imobilizado 132.908.615,79 138.628.046,79

133.049.607,34 138.769.031,43
Passivo 326.814.693,42 313.133.915,88
Circulante 120.173.656,84 100.305.118,90
Fornecedores nacionais 15.481.861,82 13.066.934,47
Fornecedores no exterior 22.445.501,10 15.943.142,16
Empréstimos e financiamentos 1.977.708,40 1.096.171,15
Adiantamento sobre contratos de 
câmbio 69.445.395,33 58.548.953,73
Impostos e taxas a recolher 4.313.569,49 5.683.306,21
Salários e comissões a pagar 4.918.467,72 4.333.221,48
Outras Contas a Pagar 1.591.152,98 1.633.389,70
Não Circulante 57.168.905,29 59.649.977,68
Empréstimos e financiamentos 1.051.238,96 -
Adiantamento sobre contratos de 
câmbio 6.063.467,55 7.806.650,00
Partes relacionadas 24.834.720,54 25.801.287,25
Obrigações tributárias 695.055,25 665.227,00
Impostos diferidos 24.524.422,99 25.376.813,43
Patrimônio Líquido 149.472.131,29 153.178.819,30
Capital social 69.377.854,00 69.377.854,00
Reserva de capital 517.008,34 517.008,34
Reservas de lucro 44.519.874,17 46.571.921,92
Ajuste de avaliação patrimonial 35.057.394,78 36.712.035,04

31/12/18 31/12/17
Receita Operacional Bruta 307.398.147,15 325.941.879,22
Vendas no mercado interno 250.297.518,20 256.965.705,46
Vendas no mercado externo 55.146.205,67 66.963.621,74
Venda de serviço 1.954.423,28 2.012.552,02
Deduções da Receita Bruta (66.367.313,45) (67.041.711,13)
Impostos sobre vendas (61.603.887,10) (61.450.611,18)
Vendas canceladas (4.763.426,35) (5.591.099,95)
Receita Operacional Líquida 241.030.833,70 258.900.168,09
Custo dos produtos vendidos (174.677.208,02) (189.004.406,68)
Lucro Bruto 66.353.625,68 69.895.761,41
Despesas gerais e administrativas (19.588.457,49) (20.232.080,61)
Despesas com vendas (45.286.248,05) (44.367.876,85)
Depreciação (3.463.125,24) (4.138.940,58)
Resultado financeiro (11.394.723,42) (5.689.621,72)
Outras receitas, líquidas 8.522.221,80 3.708.776,59
Total (71.210.332,40) (70.719.743,17)
Lucro Antes do IR e da Contribuição 
Social (4.856.706,72) (823.981,76)
Provisão para impostos correntes - (755.887,42)
Provisão para impostos diferidos 1.150.018,71 866.040,02
Lucro (Prejuízo) do Exercício, após IR 
e Contribuição Social (3.706.688,01) (713.829,16)
Resultado Financeiro 11.394.723,42 5.689.621,72
Depreciação Fabril 6.060.154,89 6.015.877,01
Depreciação Administrativa e Vendas 3.463.125,24 4.138.940,58
Provisão IRPJ/CSSL (1.150.018,71) (110.152,60)
EBITDA 16.061.296,83 15.020.457,55

Reservas de Lucros

Capital Reservas 
Ajuste de 
avaliação Reserva

Reserva para 
expansão Lucros

Social de Capital Patrimonial Legal de Investimentos  (Prejuízo) Total
Saldo em 31/12/2016 69.377.854,00 517.008,34 38.393.171,54 5.046.970,23 40.557.644,35 - 153.892.648,46
Prejuízo do período (713.829,16) (713.829,16)
Absorção do Prejuízo - (713.829,16) 713.829,16 -
Realização do custo atribuido do ativo imobilizado (1.681.136,50) 1.681.136,50 -
Saldo em 31/12/2017 69.377.854,00 517.008,34 36.712.035,04 5.046.970,23 41.524.951,69 - 153.178.819,30
Prejuízo do período (3.706.688,01) (3.706.688,01)
Absorção do Prejuízo (3.706.688,01) 3.706.688,01 -
Realização do custo atribuido do ativo imobilizado (1.654.640,26) 1.654.640,26 -
Saldo em 31/12/2018 69.377.854,00 517.008,34 35.057.394,78 5.046.970,23 39.472.903,94 - 149.472.131,29

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais 24.693.885,76 16.329.222,18
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (3.706.688,01) (713.829,16)
Ajustes ao lucro líquido:
 Depreciação 9.523.280,13 10.154.817,59
 Perda cambial 11.942.594,37 1.265.058,32
 Despesas de juros 4.441.294,83 3.250.156,59
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.493.404,44 2.373.018,84
Redução (aumento) dos ativos (19.189.053,07) 3.992.745,08
Contas a receber 235.217,90 (3.515.565,43)
Estoques (4.522.364,19) 10.223.014,08
Impostos a recuperar (13.593.843,34) (2.220.762,15)
Depósitos Judiciais 1.189.657,61 (2.803.978,73)
Imposto de renda diferido (297.628,27) 1.276.420,12
Outras contas a receber (2.200.092,78) 1.033.617,19
Aumento (redução) dos passivos 3.966.676,87 (9.205.228,63)
Fornecedores 5.438.864,21 (4.856.081,20)
Impostos e contribuições a pagar (1.339.908,47) (3.189.992,82)
Salários e comissões a pagar 585.246,24 (368.889,08)
Imposto de renda diferido (852.390,44) (866.040,02)
Outras contas a pagar 134.865,33 75.774,49
Caixa proveniente das atividades operac. 9.471.509,56 11.116.738,63
Fluxo de caixa das atividades de invest. (5.706.878,49) (2.690.882,81)
Compra de ativo imobilizado (3.803.856,04) (2.690.882,81)
Partes relacionadas (1.903.022,45) -
Fluxo de caixa das atividades de financ. (2.963.100,52)(13.888.315,42)
Recebimento (liquidação) de ACC (1.381.361,90) (9.660.574,92)
Recebimento (liquidação) de empréstimos 
e financ. (615.171,91) (3.548.672,02)
Partes relacionadas (966.566,71) (679.068,48)
Aumento (redução) de caixa e equiv. de 
caixa 801.530,55 (5.462.459,60)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 11.698.874,11 17.161.333,71
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 12.500.404,66 11.698.874,11

801.530,55 (5.462.459,60)

Notas explicativas: 1) Contexto Operacional: A IBF - Indústria Brasileira de 
Filmes S.A. (“Cia.”) tem por atividade preponderante a fabricação de chapas 
de alumínio e a industrialização e/ou comercialização de materiais gráficos, 
pré-impressão digital, filmes, equipamentos e software para imagens médicas 
e produtos químicos correlatos, com sua unidade fabril localizada em Duque de 
Caxias/RJ. 2) Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demons-
trações da Cia. foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações Técnicas emitidas pelo 
CPC. 3) Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalen-
tes de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos a 
curto prazo de liquidez imediata. São registrados pelos valores de custo acres-
cidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que equivalem ao 
seu valor justo. b) Contas a receber: Correspondem aos valores a receber de 
clientes pela venda de mercadoria e prestação de serviços no curso normal das 
atividades da Cia.. As contas a receber são reconhecidas pelo valor faturado, 
registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representati-

vos desses créditos, acrescidas de variações monetárias ou cambiais, quando 
aplicáveis, deduzidos de provisão para crédito de liquidação duvidosa para co-
brir eventuais perdas na sua realização. c) Estoques: Foram avaliados ao cus-
to médio de produção ou aquisição que não excede ao seu valor de mercado. 
d) IR diferido ativo não circulante: foram constituídos IR e contribuição social 
diferidos, provenientes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social
da Cia.. e) Imobilizado: em linha com a nova metodologia contábil, a empresa
apurou o valor justo e revisou a vida útil dos bens do ativo imobilizado. f) Pas-
sivo circulante e não circulante: São demonstrados por valores conhecidos
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e variações monetária ou cambial incorridos. g) Impostos diferidos passivo:
Incluem os efeitos do reconhecimento do IR e da contribuição social sobre as
diferenças temporárias, que são compostas, pela depreciação apurada sobre o 
custo atribuído, e que não são dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social. h) Partes relacionadas: Refere-se a valores devidos aos
acionistas por lucros distribuídos e reinvestidos na sociedade, compactuado

em contratos com prazo de vencimento no ano de 2020. i) Apuração do resul-
tado, receitas e despesas: Foram reconhecidas pelo regime de competência. 
4) Capital Social: O capital social é de R$69.377,854,00, totalmente integrali-
zado e dividido em 69.377.854 ações ordinárias nominativas, no valor nominal
e unitário de R$1,00. 5) Cobertura de Seguros: Os bens do ativo imobilizado,
sujeitos a risco, estão cobertos por montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, inclusive lucros cessantes. RJ, 31/12/18.

André Luiz Arias - Presidente  - CPF 299.714.627-53
Bruna Silveira do Rozário - Contadora - CRC/RJ 111.031/O-0. 

Demonstraçăo dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os exercícios findos em 31/12/18 e 2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em Reais)Balanço Patrimonial dos exercícios findos em 31/12/18 e 2017

TCR TELECOMUNICAÇÕES DA CIDADE DO RIO S.A.
CNPJ 18.281.769/0001-90

Até De 1 a Mais de
12 meses 3 anos 3 anos Total

Fornecedores 128 - - 128
19.1.3 Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos 
preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos ganhos da Cia. ou 
no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições 
a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
otimizar o retorno. 19.2 Classificações contábeis e valores justos: Os valo-
res constantes nas contas do ativo e passivo, como instrumentos financeiros, 
encontram-se atualizados na forma contratada até 31/12/18 e correspondem, 
aproximadamente, ao seu valor de mercado. Esses valores estão representa-
dos substancialmente por disponibilidades e valores equivalentes, e fornece-
dores. 20 - Gestão de Capital: A Cia. controla sua estrutura de capital fazendo 
ajustes e adequando às condições econômicas atuais. Para manter ajustada 
esta estrutura, a Cia. pode efetuar pagamentos de dividendos e captação de 
empréstimos e financiamentos. 21 - Partes Relacionadas: A Cia. não concede 
benefícios de LP e pós-emprego a seus funcionários e administradores. A 
Administração da Cia. é a mesma da sua acionista Concessionária Porto Novo 
S.A. Em 31/12/18, não houve despesa dessa natureza na Cia. 22 - Cob. de 
Seguros: A Cia. adota a política de contratar Cob. de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Na opinião da Adminis-
tração, todos os ativos e as responsabilidades de valores relevantes e de alto 
risco estão cobertos por seguros. As premissas de riscos adotadas, dada a 
sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações 
contábeis e, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores 
independentes. Em 31/12/18, as Cob.s de seguros e seus respectivos limites 
máximos de indenização estão apresentados como segue:

Seguro Prazo de vigência
Importância 
assegurada

Directors & Officers - D&O 01/03/18 a 01/03/19 15.000
Responsabilidade Civil e Geral 01/03/18 a 01/03/19 5.000
Riscos Operacionais (Patrimônio) 01/03/18 a 01/03/19 7.702
23 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data 
base da presente Demonstrações Contábeis e a data de divulgação das mes-
mas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas 
gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto. 24 - Aprovação das 
DFs.: Estas DFs. foram aprovadas pela Administração da Cia. em 16/04/19.

Composição da Diretoria:
Eduardo Lázaro Freire Villa Nova - Presidente

Paulo Henrique Cals B. Guimarães - Diretor Financeiro
Eduardo Garrido Fontenelle - Diretor de Operações

Controladoria:
Esequiel da Conceição - Gerente Financ. e Controladoria

CRC/RJ: RJ-052950/O-0
Pâmela Fernanda de Jesus Pires - Contadora

CRC/RJ: 111.320/O-2
Relatório dos Auditores: Aos Acionistas e Diretores da TCR Telecomunica-
ções da Cidade do Rio S.A.. RJ. Opinião sem ressalva: Examinamos as DFs. 
da TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A. (“Cia.”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
DFs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TCR Telecomunicações
da Cidade do Rio S.A., em 31/12/18, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor
pela auditoria das DFs.”. Somos independentes em relação à Cia. de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal 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. Outros assuntos:
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: As DFs. da TCR
Telecomunicações da Cidade do Rio S.A., referentes ao exercício findo em
31/12/17, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por nós

e emitimos nosso relatório dos auditores datado de 28/02/18, contendo incer-
teza quanto a continuidade operacional em virtude de prejuízos operacionais 
até 2016. Outras informações que acompanham as DFs. e o relatório dos au-
ditores: A Administração da Cia. é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as DFs. 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das DFs., 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 DFs. 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 Adminis-
tração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
DFs.: A Administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das DFs. de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração dessas DFs. livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs., a Admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs. 
a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs.. Res-
ponsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das DFs.: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as DFs., tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável 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 quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas DFs.. Como parte de uma 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 DFs., 
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 opi-
nião. 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 Cia.. • 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 evidencias obtidas de auditoria, se existe uma incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos 
que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
DFs., inclusive as divulgações e se as DFs. representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação 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 defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos. RJ, 16/04/19. Lopes, Machado, Auditors, Consultants & Busi-
ness Advisors - CRC-RJ-2026/O-5; Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ 
60.611/O; José Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ-036.737-0.

b. Adiantamento para futuro aumento de capital: Em 07/12/18, o acionista
aprovou o aumentou de capitalda social da Cia. em R$ 13.230, mediante ca-
pitalização de adiantamento para futuro aumento de capital.
15 - Receita Operacional Líquida

2018 2017
Prestação de serviços 7.091 6.800
(-) Impostos sobre serviços (900) (916)
Receita operacional líquida 6.191 5.884
16 - Custos e Despesas por Natureza

2018 2017
Serviços de terceiros (1.222) (1.794)
Materiais e equipamentos (15) (39)
Despesa com pessoal (1.729) (1.726)
Depreciação e amortização (3.865) (3.850)
Despesas com aluguéis (141) (213)
Comunicação e telefone (2) (6)
Seguros (76) (83)
Outros (74) (123)

(7.124) (7.834)
Classificado como:
Custos dos serviços prestados (6.374) (6.897)
Despesas operacionais (750) (937)

(7.124) (7.834)
17 - Resultado Financeiro, Líquido

2018 2017
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 173 77
Outras receitas 4 26

177 103
Despesas financeiras
Outros (5) (9)

(5) (9)
Resultado financeiro, líquido 172 94
18 - IR e Contribuição Social: Os valores de IR e contribuição social correntes 
que afetaram o resultado do período são demonstrados como segue:

2018 2017
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social 17.949 993
Alíquota efetiva 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da 
legislação 6.102 338
Efeito dos impostos diferidos ativos não reconhecidos sobre:
  Adições de provisões temporárias - 2
  Exclusões de provisões temporárias (18.637) (2.756)
  Prejuízo fiscal e base negativa (687) (1.761)
Baixa dos impostos diferidos ativos - -
Imposto de renda e contribuição social registrado no resultado 234 -
19 - Instrumentos Financeiros: 19.1 Gerenciamento de risco: A Cia. possui 
exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 
risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. Esta nota apresenta 
informações sobre a exposição da Cia. para cada um dos riscos acima, os 
objetivos, políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e 
do capital da Cia. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram esta-
belecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Cia. está exposta, para 
definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos 
e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são 
revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades da Cia.. 19.1.1 Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de 
a Cia. incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte 
em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com 
suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas 
a receber de clientes e de instrumentos financeiros. A Cia. mantém contas 
correntes bancárias e aplicações financeiras em diversas instituições financei-
ras, de acordo com as estratégias previamente aprovada pela Diretoria. Estas 
operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez, minimizando 
assim os riscos. 19.1.2 Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que 
a Cia. poderá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações asso-
ciadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos 
à vista. A abordagem 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 inaceitáveis ou com risco de prejudicar sua reputação. A seguir, estão 
os vencimentos contratuais de passivos financeiros.

REAL ENGENHARIA INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 35.948.363/0001-38

Relatório Anual da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Real Engenharia Investimentos S/A, levantados em 31/12/2017 e 2018, e as res-
pectivas demonstrações de resultado das mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso 
da Real Engenharia Investimentos. A Diretoria.

BALANçO PATRIMONIAL
Ativo 31/12/2018 31/12/2017

I - Ativo Circulante  29.005.385,04  24.727.601,67 
Disponibilidades  16.486.323,45  13.345.960,14 
Contas a Receber  154.830,17  177.762,06 
Adiantamento Concedido  11.344,21 –
Adiantamento Futuro Aumento Capital  12.352.887,21  11.200.887,21 
Impostos a Recuperar – 2.992,26
II - Ativo não Circulante  35.874.047,32  38.203.700,86 
Crédito com Partes Relacionadas  4.909.406,83  5.418.298,83 
Depósitos Judiciais  118.870,30  118.870,30 
Investimentos  7.582.885,81  7.797.398,75 
Incentivos Fiscais  65.053,72  65.053,72 
Imobilizado 23.197.830,66  24.804.079,26 
Total do Ativo (I+II)  64.879.432,36  62.931.302,53 

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
I - Passivo Circulante  4.698.706,76  4.724.550,79 
Obrigações Trab e Tributarias  568.267,14  591.967,60 
Dividendos a Pagar  4.080.000,00  4.080.000,00 
Prov. de Direitos Trabalhistas  50.439,62  52.583,19 
II - Passivo não Circulante  4.416.825,69  4.556.825,69
Créditos de Sociedades Ligadas  2.981.842,11  2.981.842,11 
Créditos de Pessoas Ligadas  1.434.983,58  1.574.983,58 
III - Patrimônio Líquido  55.763.899,91  53.649.926,05 
Capital Social  37.067.088,00  23.645.757,00 
Reserva Cor. Monetária do Capital  0,80  0,80 
Reserva de Lucros  2.113.974,17  13.421.331,31 
Reserva Legal  3.982.963,32  3.982.963,32 
Reserva Estatutária  12.599.873,62  12.599.873,62 
Total do Passivo (I+II+III)  64.879.432,36  62.931.302,53 

DEMONSTRAçÕES DAS MUTAçÕES DO PARTIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018
Eventos Total Capital Integ. Reser. Cor. Monet. Cap. Reserva de Luc. Reser. Legal Reserva Estatut. Luc. Acum.

Saldo em 31/12/2017 53.649.926,05  23.645.757,00  0,80  13.421.331,31  3.982.963,32  12.599.873,62 –
Capital Social – 13.421.331,00 –  (13.421.331,00)  –  –   –  
Lucros Distribuídos – –   –  –  –  –   (4.180.000,00)
Resultado do Exercício – – –  –  –  –    6.293.974,17 
Reserva de Lucros – –  –   2.113.974,17  –  –   (2.113.974,17)
Ajustes Ex Anterior – –    –    0,31  –   –    –   
Saldo em 31/12/2018 55.763.900,53  37.067.088,00  0,80  2.113.974,79  3.982.963,32  12.599.873,62 –

DEMONSTRAçÃO DO EXERCÍCIO 
I - Receita Operacional Bruta 31/12/2018 31/12/2017
Receita de c/ Aluguel de Imóveis  13.118.612,97  13.637.315,71 
Receita de c/ Estacionamento  2.517.596,71  2.544.004,22 
Impostos Incidentes  (570.721,67)  (590.618,19)
II - Resultado Operacional Bruto  15.065.488,01  15.590.701,74 
Custo dos serviços prestados  (2.406.649,51)  (2.456.446,77)
II - Resultado Operacional Líquido  12.658.838,50  13.134.254,97 
Despesas Administrativas  (2.761.557,63)  (2.375.626,46)
Depreciação e Amortização  (1.606.248,60)  (1.638.003,18)
Despesas Financeiras  (3.898,75)  (61.318,16)
Receitas Financeiras  775.250,22  993.089,43 
Equivalência Patrimonial  (827.604,94)  920.635,56 
III - Resultado Antes da CSLL e IRPj  8.234.778,80  10.973.032,16 
Imposto de Renda e Contribuição Social  (1.940.804,63)  (2.074.178,01)
IV - Resultado Líquido do Exercício  6.293.974,17  8.898.854,15 

DEMONSTRAçÃO DO FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO FINDO
31/12/2018 31/12/2017

Saldo Inicial de Disponibilidades  13.345.960,14  9.346.161,00 
Atividades Operacionais
Resultado Operacional  6.293.974,17  8.898.854,15 
Aumento/Redução Contas a Receber  22.931,89  9.985,74 
Aumento/Redução Adiantam. Concedidos  (11.344,21) –
Aumento/Redução de Adiant. Futuro Aum. 
Capital  (1.152.000,00)  (1.348.450,00)
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar  2.992,26  961,95 
Aumento/Redução do Realizado a Longo Prazo  508.892,00  (76.959,71)
Aumento/Redução do Investimentos  214.512,94  (920.635,56)
Aumento/Redução do Imobilizado  1.606.248,60  1.629.683,18 
Aumento/Redução de Obrig. Trab. e Tributárias  (23.700,46)  (72.376,56)
Aumento/Red. da Distrib. de Lucros a pagar – (1.624.000,00)
Aumento/Red. de Prov. Direitos Trabalhistas  (2.143,57)  (1.264,05)
Aumento/Redução de Créditos com Terceiros  (140.000,00)  (280.000,00)
Distribuição de Lucros (4.180.000,00)  (2.216.000,00)
Ajuste do Exercício Anterior  (0,31) –
Saldo Final de Disponibilidades  16.486.323,45  13.345.960,14 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras: 1. As Demonstrações 
Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e as Normas 
e Principios da Contabilidade geralmente aceitos; 2. A empresa optou pela 
apuração de resultado e do Impostos de Renda pelo Lucro Presumido. ; 3. As 
receitas operacionais são tributadas pelo regime de Caixa; 4. O Capital So-
cial é de R$37.067.088,00 totalmente integralizado e dividido em 37.067.088 
ações ON.

Mario de Andrade Ramos Neto - Diretor 
 Vitor Nogueira Orçai - Contador CRC-RJ 102.265/O-0 CPF: 080.001.557-61
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais (R$))

Relatório da Administração

Demonstração de resultado abrangente para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais (R$))

Aos acionistas da XP Controle Participações S.A. Rio de Janeiro – RJ
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras, referentes 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das 
notas explicativas e relatório dos auditores independentes. I) Investimentos. 
(a) Participação societária na Xdex Participações S.A. Em outubro de 2018
a XP Controle Participações S.A adquiriu participação societária na Xdex Parti-
cipações S.A, detendo 63,49% respectivamente de participação em seu capital
total. A XDEX Participações tem como objeto social a participação como sócia 
ou acionista em outras sociedades no Brasil ou no exterior. (b) Cisões - 2018.
Em AGE de 01 de março de 2018, foi deliberada a Cisão da XP Controle Parti-
cipações S.A. (“XP Controle”) com a incorporação da parcela cindida pela Nova 
XP Controle América.
Item do Patrimônio Líquido Cisão – 01/03/2018
Capital social 80
Reserva de ágio 477
Reserva legal 25
Reserva estatutária 1.020
Ajustes de avaliação patrimonial 1.362
TOTAL 2.964

O valor do Patrimônio Líquido da XP Controle era de R$ 453.731, e a parcela 
cindida foi avaliada em R$ 2.964. (c) Cisões - 2017. Em AGE de 03 de março de 
2017, foi aprovada a cisão parcial desproporcional da XP Controle, após a qual 
aproximadamente 16% da participação na XP Investimentos S.A. (“XPISA”) 
passou a ser detida diretamente pelos acionistas da XP Controle Participações 
S.A.. Na cisão foram canceladas 15.2512.443 ações, sendo 6.946.560 ações
ordinárias e 8.304.883 ações preferenciais. O montante da parcela cindida foi 
de R$ 90.071.
Item do Patrimônio Líquido Cisão - 03/03/2017
Capital social 2.630
Reserva de ágio 23.543
Reserva legal 715
Reserva estatutária 17.103
Ajustes de avaliação patrimonial 46.080
TOTAL 90.071
Em AGE realizada em 29 de maio de 2017, foi aprovado o Protocolo e Justi-
ficação de Cisão Parcial Desproporcional da XP Controle. A parcela cindida 
é composta por 116.741.541 ações ordinárias e 83.388.118 ações preferen-
ciais da XPISA, totalizando 200.129.659 ações. Na cisão foram canceladas 
17.111.047 ações, sendo 9.231.015 ações ordinárias e 7.880.032 ações pre-

Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 115.490 13 761.780 574.189
Ativos financeiros - 45.308 15.967.300 5.661.717
Valor justo por meio do resultado - 5.465 7.915.296 4.344.604
Instrumentos financeiros (Nota 8) - 5.465 6.223.265 3.785.128
Instrumentos financeiros
 derivativos (Nota 9) - - 1.692.031 559.476
Valor justo por meio de outros
 resultados abrangentes - - 695.778 -
Instrumentos financeiros (Nota 8) - - 695.778 -
Avaliados ao custo amortizado - 39.843 7.356.226 1.317.113
Instrumentos financeiros (Nota 8) - - 155.292 -
Aplicações interfinanceiras de
 liquidez (Nota 7) - - 6.081.800 934.979
Negociação e intermediação de
 valores (Nota 19) - - 898.316 671.842
Operações de crédito - - - 1.422
Rendas a receber (Nota 11) - 39.843 220.818 129.828
Ativo fiscal diferido (Nota 24) 57 548 140.440 220.216
Outros ativos 128.536 174.669 528.670 323.582
Impostos e contribuições a
 compensar (Nota 12) 4.226 3.297 215.635 45.342
Despesas antecipadas (Nota 13) - 54 97.672 65.397
Outros ativos (Nota 14) 124.310 171.318 215.363 212.843
Investimentos (Nota 15) 642.017 363.727 3.239 -
Imobilizado de uso (Nota 16) - - 99.127 47.073
Intangível (Nota 16) - - 507.925 483.207
Total do ativo 886.100 584.265 18.008.481 7.309.984

Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
Passivos financeiros - - 15.075.185 5.538.806
Valor justo por meio do resultado - - 2.250.978 1.037.026
Instrumentos financeiros
 derivativos (Nota 9) - - 991.399 324.360
Instrumentos financeiros (Nota 8) - - 1.259.579 712.666
Avaliados ao custo amortizado - 10.201 12.824.207 4.501.780
Obrigações por operações 
compromissadas (Nota 17) - - 6.640.694 514.018
Obrigações por empréstimos (Nota 18) - 10.201 469.609 877.225
Debêntures (Nota 19) - - 406.538 -
Negociação e intermediação
 de valores (Nota 20) - - 5.307.366 3.110.537
Outros passivos 176.080 107.752 751.325 516.872
Fornecedores 169 160 134.830 71.653
Obrigações sociais e estatutárias (Nota 31)             - 3.655 227.409 218.510
Obrigações fiscais e
 previdenciárias (Nota 21) 1.548 956 132.863 61.809
Provisões e contingências 
 passivas (Nota 27) - - 17.474 11.843
Outros passivos (Nota 22) 174.363 102.981 238.749 153.057
Total do passivo 176.079 117.953 15.826.510 6.055.678
Patrimônio líquido atribuível
 aos controladores (Nota 25) 710.020 466.312 710.022 466.312
Capital social 12.049 12.129 12.049 12.129
Reservas de capital 163.547 142.483 163.547 142.483
Reserva de lucros 217.429 172.169 217.430 172.169
Ajustes de avaliação patrimonial 362.377 178.411 362.378 178.411
(Ações em tesouraria) (45.382) (38.880) (45.382) (38.880)
Participação dos não-controladores - - 1.471.949 787.994
Total do passivo e patrimônio líquido 886.100 584.265 18.008.481 7.309.984

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

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Resultado operacional líquido (Nota 28) 11.213 11.462 2.935.372 1.767.223
Custos operacionais (Nota 29) (5) - (979.012) (588.693)
Resultado operacional bruto 11.207 11.462 1.956.361 1.178.530
Despesas administrativas (Nota 30) (1.041) (1.613) (465.219) (205.944)
Outras receitas / (despesas) operacionais
 (Nota 30) (5.547) (9.173) (849.506) (396.805)
Resultado de participações em coligadas
 e controladas (Nota 30) 137.315 95.267 - -
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro 141.934 95.733 641.636 575.781
Imposto de renda e contribuição social
 (Nota 23) (2.017) (130) (177.452) (151.903)
Lucro líquido do exercício 139.917 95.603 464.184 423.878
Lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores 139.917 95.603 139.917 95.603
Acionistas não controladores - - 324.267 328.275

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 139.917 95.603 464.184 423.878
Outros resultados abrangentes
Itens que podem ser subsequente-
 mente reclassificados para o resultado
Variação no ajuste de conversão de
 investimento no exterior - CTA 5.105 309 5.105 309
Variação no ajuste do hedge de investimento (8.294) (444) (8.294) (444)
Ajuste ao valor justo por meio de
 outros resultados abrangentes 2.029 142 2.029 142
Imposto de renda e contribuição social
 sobre outros resultados abrangentes 2.047 (23) 2.047 (23)
Variação na participação em controladas 61 - 61 -
Efeito de alteração na participação
 societária em controlada (Nota 15 a)) 184.380 - 184.380 -
Efeitos da cisão (Nota 1 (II-a)) (1.362) - (1.362) -
Resultado abrangente total do exercício 323.883 95.587 648.150 423.862
Lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores 323.883 95.587 323.883 95.587
Acionistas não controladores - - 324.267 328.275

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em MR$)
Atribuível a acionistas controladores Participa-

ções de 
acionistas 

não con- 
troladores

Capital 
social

Ações 
em 

tesou-
raria

Reser- 
va de 

capital

Re-
serva 
legal

Reserva  
esta- 

tutária

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
acu- 

mulados Total Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 17.737 (31.738) 191.535 3.903 120.783 280.410 - 582.630 478.532 1.061.162
Resultados abrangentes do exercício
Lucro do exercício - - - - - - 95.603 95.603 328.275 423.878
Lucro do exercício parcela cindida (Nota 1 (II-b)) - - - - - - 55.970 55.970 - 55.970

Outros resultados abrangentes do exercício
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior - CTA - - - - - 309 - 309 - 309
Variação no ajuste do hedge de investimento - - - - - (444) - (444) - (444)
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - - - - - 142 - 142 - 142
Imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados 
abrangentes - - - - - (23) - (23) - (23)

Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Ações em tesouraria - (7.142) (3.403) - - - - (10.545) - (10.545)
Variação na participação em controladas - - - - - 2.021 - 2.021 (18.813) (16.792)
Efeitos da cisão (Nota 1 (II-b)) (5.608) - (45.649) (1.516) (42.512) (104.004) - (199.289) - (199.289)

Destinações do lucro líquido do exercício
Reservas - - - 39 151.534 - (151.573) - - -
Dividendos - - - - (60.062) - - (60.062) - (60.062)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 12.129 (38.880) 142.483 2.426 169.743 178.411 - 466.312 787.994 1.254.306
Mutações do exercício (5.608) (7.142) (49.052) (1.477) 48.960 (101.999) - (116.318) 309.462 193.144
Saldos em 31 de dezembro de 2017 12.129 (38.880) 142.483 2.426 169.743 178.411 - 466.312 787.994 1.254.306
Resultados abrangentes do exercício
Lucro do exercício - - - - - - 139.917 139.917 324.267 464.184

Outros resultados abrangentes do exercício
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior - CTA - - - - - 5.105 - 5.105 - 5.105
Variação no ajuste do hedge de investimento - - - - - (8.294) - (8.294) - (8.294)
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - - - - - 2.029 - 2.029 - 2.029
Imposto de renda e contribuição social sobre outros
 resultados abrangentes - - - - - 2.047 - 2.047 - 2.047

Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Ações em tesouraria - (6.502) 21.541 - - - - 15.039 - 15.039
Variação na participação em controladas (Nota 25d)) - - - - - 61 - 61 359.688 359.749
Efeito de alteração na participação societária em controlada (Nota 1 (III) - - - - - 184.380 - 184.380 184.380
Efeitos da cisão (Nota 1 (II-a)) (80) - (477) (25) (1.020) (1.362) - (2.964) - (2.964)
Outros - - - - 5.189 - - 5.189 5.189

Destinações do lucro líquido do exercício
Reservas - - - 10 139.907 - (139.917) - - -
Dividendos - - - - (98.801) - - (98.801) - (98.801)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 12.049 (45.382) 163.547 2.411 215.020 362.378 - 710.022 1.471.949 2.181.971
Mutações do exercício (80) (6.502) 21.064 (15) 45.275 183.966 - 243.708 683.955 927.663

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais (R$))

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em MR$, exceto quando indicado

1. Contexto operacional. A XP Controle Participações S.A. (“Companhia” ou “XP
Controle”) tem sua sede atualmente localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº
290, sala 708, Leblon, CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. A XP 
Controle fornece a seus clientes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, 
diversos produtos e serviços financeiros, por meio de suas empresas controladas
(“Grupo XP”), de forma direta ou indireta. Estas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas foram aprovadas pela Administração em 23 de abril de 2019. 
I) Reestruturação Societária. (a) Cisões - 2018. Em AGE de 01 de março de 2018, 
foi deliberada a Cisão da XP Controle Participações S.A. (“XP Controle”) com a incor-
poração da parcela cindida pela XP Nova Controle América.
Item do Patrimônio Líquido Cisão – 01/03/2018
Capital social 80
Reserva de ágio 477
Reserva legal 25
Reserva estatutária 1.020
Ajustes de avaliação patrimonial 1.362
TOTAL 2.964
O valor do Patrimônio Líquido da XP Controle era de R$453.731, e a parcela cindida 
foi avaliada em R$2.964. (b) Cisões - 2017. Em AGE de 03 de março de 2017, foi 
aprovada a cisão parcial desproporcional da XP Controle, após a qual aproximada-
mente 16% da participação na XPISA passou a ser detida diretamente pelos acio-
nistas da XP Controle Participações S.A. Na cisão foram canceladas 15.2512.443 
ações, sendo 6.946.560 ações ordinárias e 8.304.883 ações preferenciais. O mon-
tante da parcela cindida foi de R$90.071.
Item do Patrimônio Líquido Cisão - 03/03/2017
Capital social 2.630
Reserva de ágio 23.543
Reserva legal 715
Reserva estatutária 17.103
Ajustes de avaliação patrimonial 46.080
TOTAL 90.071
Em AGE realizada em 29 de maio de 2017, foi aprovado o Protocolo e Justificação 
de Cisão Parcial Desproporcional da XP Controle. A parcela cindida é composta 
por 116.741.541 ações ordinárias e 83.388.118 ações preferenciais da XPISA, 
totalizando 200.129.659 ações. Na cisão foram canceladas 17.111.047 ações, 
sendo 9.231.015 ações ordinárias e 7.880.032 ações preferenciais. O montante 
da parcela cindida foi de R$109.219. A incorporação da parcela cindida se deu pela 
Nova XP Controle Participações S.A. que passou a deter 10,3% de participação e 
10,5% das ações ordinárias da XPISA.
Item do Patrimônio Líquido Cisão - 29/05/2017
Capital social 2.979
Reserva de ágio 22.106
Reserva legal 801
Reserva estatutária 25.409
Ajustes de avaliação patrimonial 57.924
TOTAL 109.219

II) Participação societária na Xdex Participações S.A. Em outubro de 2018 a
XP Controle Participações S.A adquiriu participação societária na Xdex Participa-
ções S.A, detendo 63,49% respectivamente de participação em seu capital total. 
A XDEX Participações tem como objeto social a participação como sócia ou acio-
nista em outras sociedades no Brasil ou no exterior. III) Outras informações. (a)
Contrato de compra e venda com o ItauUnibanco S.A. Em 11 de maio de 2017, a
XP Controle Participações S.A., controladora do Grupo XP, a G.A. Brasil IV FIP e
a DYNA III FIP celebraram contrato de compra e venda de ações com o Itaú Uni-
banco S.A. para alienação de participação na XP Investimentos S.A., holding que
consolida os investimentos do Grupo XP, a qual foi concluída em 31 de agosto de
2018. 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, com base em pronunciamentos, orientações
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, identificadas respectivamen-
te como controladora e consolidado, utilizam o custo histórico como base de va-
lor, exceto na valorização de determinados instrumentos financeiros, como: ativos
financeiros mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo através do resultado e os
instrumentos financeiros derivativos. A metodologia aplicada para mensuração do
valor justo dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é
baseada no cenário econômico e nos modelos de precificação desenvolvidos pela
Administração, que incluem a captura de preços médios praticados no mercado, 
os dados divulgados pelas diversas associações de classe e as bolsas de valores, 
mercadorias e futuros, aplicáveis à data-base do balanço. Assim, quando da efetiva
liquidação financeira desses itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos
estimados. Estas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional de apresentação da XP Controle. As empresas XP Hol-
ding International LLC, a XP Securities LLC e a XP Advisors Inc, possuem como
moeda funcional o Dólar norte-americano (USD), a XP Securities UK LLP e Sartus
Capital LTD, possuem como moeda funcional Libra esterlina (GBP) e a empresa XP
Private (Europe) SA possui como moeda funcional Francos Suíços (CHF).  As de-
monstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais, 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 Administra-
ção 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 estimativas. A preparação das demons-
trações financeiras de acordo com as normas vigentes exige que a Administração
faça uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das po-
líticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As informações sobre as
incertezas das premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resul-
tar em um ajuste material no futuro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota 4 Determinação do valor justo
Nota 23 Impostos e contribuições correntes
Nota 27 Provisões e contingências passivas

A Administração considera que as premissas empregadas são pertinentes e que to-
das as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administra-
ção na sua gestão. (b) Adoção de novas normas e interpretações. (b1) 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 mensuração de ativos fi-
nanceiros 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 contabili-
dade de hedge (parte III), para alinhá-las com a estratégia de gestão de risco do
Grupo. Entretanto, o CPC 48 não substitui os requerimentos para macro hedge ac-
counting, ficando a cargo da instituição continuar aplicando os requerimentos de
hedge accounting previstos no CPC 38 ou adotar o CPC 48. As alterações nas práti-
cas contábeis resultantes da adoção do CPC 48 foram aplicadas prospectivamente. 
Embora a transição tenha tido impactos relevantes nos processos e atividades do
Grupo XP, incluindo reclassificações entre categorias de instrumentos financeiros e
aspectos adicionais de divulgação, a adoção inicial do CPC 48 não produziu efeitos 
relevantes relacionados à mensuração de ativos e passivos financeiros e instrumen-
tos financeiros derivativos que pudessem impactar os saldos contábeis de abertura
na data de transição, e portanto, não houve ajustes decorrentes da adoção inicial. Os
ativos financeiros que, em 31 de dezembro de 2017, estavam classificados na cate-
goria “Empréstimos e recebíveis” foram classificados, a partir de 01 de janeiro de
2018, nas categorias de “ativos financeiros a custo amortizado” e “outros ativos”. Os
ativos e passivos financeiros que em 31 de dezembro de 2017 estavam classificados
nas categorias “Ativos financeiros mantidos para negociação” e “passivos financei-
ros mantidos para negociação” foram classificados, a partir de 01 de janeiro de 2018, 
respectivamente, nas categorias de “ativos financeiros a valor justo pelo resultado” e
“passivos financeiros a valor justo pelo resultado”. Essas novas classificações não
tiveram impactos significativos nos critérios de reconhecimento e mensuração des-
ses ativos e passivos financeiros. Parte I – Classificação e mensuração de ativos
e passivos financeiros. O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos exis-
tentes no CPC 38 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No
entanto, ele elimina as antigas categorias do CPC 38 para ativos financeiros: manti-
dos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classi-
ficação dos ativos financeiros 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 inicial-
mente reconhecidos ao valor justo e subsequentemente mensurados ao custo amor-
tizado ou ao valor justo, e subsequentemente classificados conforme categorias
abaixo: • Custo Amortizado; • Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangen-
tes (“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 específi-
cas, 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 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 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, o Grupo XP pode optar de maneira irrevogável por apre-
sentar alterações subsequentes do valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes (VJORA). Esta opção é feita considerando cada investimento individualmen-
te e não foi utilizada pelo Grupo XP. 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, o Grupo XP pode irrevogavelmente
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 substan-
cialmente um descasamento contábil que poderia existir. Essa opção não foi utilizada
pelo Grupo XP. Os instrumentos patrimoniais são aqueles que atendem à definição
de patrimônio líquido do ponto 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. Geralmente, todos os instrumentos patrimoniais são
mensurados ao valor justo por meio do resultado, exceto nos casos em que a Admi-
nistração do Grupo XP tenha eleito, no momento do reconhecimento inicial, a desig-
nação irrevogável de um investimento de patrimônio pelo valor justo por meio de
outros resultados abrangentes. A política do Grupo XP condiz em designar investi-

ferenciais. O montante da parcela cindida foi de R$ 109.219. A incorporação 
da parcela cindida se deu pela Nova XP Controle Participações S.A. que pas-
sou a deter 10,3% de participação e 10,5% das ações ordinárias da XPISA.
Item do Patrimônio Líquido Cisão - 29/05/2017
Capital social 2.979
Reserva de ágio 22.106
Reserva legal 801
Reserva estatutária 25.409
Ajustes de avaliação patrimonial 57.924
TOTAL 109.219
II) Outras informações. (a) Contrato de compra e venda com o ItauUniban-
co S.A. Em 11 de maio de 2017, a XP Controle Participações S.A., controladora
do Grupo XP, a G.A. Brasil IV FIP e a DYNA III FIP celebraram contrato de com-
pra e venda de ações com o Itaú Unibanco S.A. para alienação de participação
na XP Investimentos S.A., holding que consolida os investimentos do Grupo XP,
a qual foi concluída em 31 de agosto de 2018.
Rio de Janeiro, 29 de abril 2019.
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Fluxo de caixa das atividades
 operacionais

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 139.917 95.603 464.184 423.878
Ajustes ao lucro líquido do exercício 
dos efeitos no resultado que não afe-
tam caixa das atividades operacionais: (118.397) (94.839) 215.347 255.259
Resultado de participação
 em controladas (137.315) (95.267) - -
Efeito das mudanças das taxas de câm-
bio em caixa e equivalentes de caixa - - - (1.916)
Depreciações e amortizações - - 52.788 27.403
Perda e recuperação de valores ativos - - 5.779 -
Provisão para contingências - - 5.631 (4.822)
Provisão de Juros - 298 46.040 82.691
Despesa de imposto de renda
 e contribuição social 491 130 79.776 151.903
Outros 18.427 - 25.333 -
Variação dos ativos e passivos
 operacionais:
Instrumentos financeiros ativo
 (ativos e passivos) 7.494 39.478 (2.181.368) (1.733.966)
Instrumentos financeiros derivativos
 (ativos e passivos) (8.294) - (473.810) (205.906)
Operações de crédito - - 1.422 (1.422)
Negociação e intermediação
 de valores (ativos e passivos) - - 1.970.355 1.359.328
Rendas a receber 39.843 - (92.813) (70.598)
Impostos e contribuições a compensar 1.181 1.081 100.785 99.794
Despesas antecipadas 54 (41) (32.275) (19.606)
Créditos tributários 2.047 (130) 2.047 (200.497)
Outros ativos 47.008 (26.444) (6.476) (42.115)
Provisões e contingências passivas - - - 11.331
Fornecedores 8 111 63.177 3.187
Obrigações sociais e estatutárias (3.655) 3.621 8.899 122.647
Obrigações fiscais e previdenciárias 592 (1.046) 71.054 9.609
Outros passivos 71.381 (47.605) 85.693 29.731
Impostos pagos (2.110) (1.746) (271.079) (123.075)
Caixa líquido proveniente das/
 (utilizado nas) atividades
  operacionais 155.549 (32.721) (754.389) (82.421)
Dividendos recebidos de controladas 63.258 75.490 - -
Aquisições de investimentos (15.848) - (3.239) -
Efeito de participação societária - - 544.129 (120.796)
Efeitos da cisão (Nota 1 (II-a)) - - (2.962) -
Aquisições de imobilizado - - (90.365) (32.061)
Alienações de imobilizado - - 13.841 4.351
Aquisição de intangível - - (56.100) (378.178)
Alienação de intangível - - 3.064 140
Caixa líquido proveniente das /
 (utilizado nas) atividades
  de investimento 47.410 75.490 408.368 (405.748)
Captação de empréstimos - 9.903 325.370 826.000
Juros pagos - - (40.078) (31.466)
Amortização de empréstimos (10.201) - (689.634) -
Efeitos da variação das taxas de câm-
bio na amortização de empréstimos - - (42.776) 35.116
Debêntures - - 400.000 -
Dividendos pagos (98.801) (60.062) (98.801) (60.062)
Caixa líquido proveniente das /
 (utilizado nas) atividades
  de financiamento (109.002) (50.159) (145.919) 613.676
Aumento/ (redução) em caixa
 e equivalentes 115.477 (6.626) 187.591 125.507
Caixa e equivalentes no início
 do exercício 13 6.639 574.189 446.766
Efeito das mudanças das taxas de câm-
bio em caixa e equivalentes de caixa - - - 1.916
Caixa e equivalentes no final do exercício 115.490 13 761.780 574.189
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mentos de capital como mensurado ao valor justo contra outros resultados abran-
gentes quando esses investimentos são mantidos para outros fins que não gerem 
retornos de investimento, os ganhos e perdas de valor justo reconhecidos em outros 
resultados abrangentes e não são reclassificados subsequentemente para o resulta-
do, incluindo a venda do ativo. Essa prerrogativa não foi utilizada pelo Grupo XP du-
rante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. As perdas por redução ao valor 
recuperável (e a reversão de perdas por redução ao valor recuperável) não são 
contabilizadas separadamente de outras variações no valor justo. Com relação aos 
dividendos, quando representam um retorno sobre tais investimentos, continuam a 
ser reconhecidos no resultado como outros rendimentos quando o Grupo XP possui 
o direito de receber pagamentos. ii. Avaliação do modelo de negócio. O Grupo XP
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 for-
necidas 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 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 Administração 
do Grupo XP; - Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os 
ativos financeiros mantidos dentro daquele modelo de negócios) e como esses ris-
cos são administrados; - Como os gestores do negócio são remunerados - por exem-
plo, 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 isolada-
mente, mas como parte de uma avaliação geral de como o objetivo definido pelo 
Grupo XP 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 exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros. 
Para fins desta avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo financeiro 
no reconhecimento 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 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 exclusiva-
mente a pagamentos do principal e dos juros, o Grupo XP considera os termos con-
tratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo financeiro contém um termo 
contratual que poderia alterar o prazo ou valor dos fluxos de caixa contratuais de 
forma que não atenderia esta condição. Ao realizar a avaliação, o Grupo XP conside-
ra: - eventos contingentes que alterariam o valor e prazo dos fluxos de caixa; - alavan-
cagem; - prazos de pagamento antecipado e extensão; - termos que limitem o direito 
do Grupo XP aos fluxos de caixa de ativos; e - recursos que modifiquem a contrapres-
tação do valor da moeda no tempo, por exemplo, reajuste periódico das taxas de ju-
ros. iv. Reclassificações de categorias dos ativos financeiros. Os ativos financeiros 
não são reclassificados subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, exceto no 
período em que o Grupo XP vier a alterar seu modelo de negócio para administrar os 
ativos financeiros. v. Baixa de ativos financeiros. O Grupo XP baixa um ativo financei-
ro 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 transa-
ção na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo fi-
nanceiro são transferidos ou na qual o Grupo XP não transfere nem retém substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro e não 
controla o ativo financeiro. Na baixa de um ativo financeiro, a diferença 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 qual-
quer novo passivo assumido) e (ii) eventuais ganhos ou perdas acumuladas reco-
nhecidas 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 instru-
mentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes não são registrados no resultado mediante a baixa destes títulos. O Grupo XP 
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 o Grupo XP não venha a reter nem transferir 
substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade de um ativo financeiro 
e detenha o controle do ativo, o Grupo XP continuará a reconhecer o ativo na exten-
são de seu envolvimento contínuo, a ser determinado pela extensão a que estará 
exposto a alterações no valor do ativo transferido. vi. Baixa de passivos financeiros. 
O Grupo XP baixa um passivo financeiro quando suas obrigações contratuais são 
extintas, canceladas ou quando vencem. vii. Taxa de juros efetiva. A taxa de juros 
efetiva é aquela que desconta exclusivamente os pagamentos ou recebimentos de 
caixa futuros, estimados durante a vida esperada do ativo financeiro ou passivo fi-
nanceiro 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, o Grupo XP 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 fi-
nanceiro original serão considerados vencidos. Neste caso, o ativo financeiro original 
é baixado e um novo ativo financeiro é reconhecido ao valor justo. O Grupo XP baixa 
um passivo financeiro quando seus termos são modificados e os fluxos de caixa do 
passivo modificado são substancialmente diferentes. Nesse caso, um novo passivo 
financeiro é reconhecido ao valor justo com base nos termos modificados. A diferen-
ça 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 01 de janeiro de 2018. Caso os fluxos de caixa do ativo modificado mensu-
rado ao custo amortizado não sejam substancialmente diferentes, a modificação não 
resulta em baixa do ativo financeiro. Neste caso, o Grupo XP recalcula o valor contá-
bil bruto do ativo financeiro e reconhece o valor resultante dos ajustes ao valor contá-
bil 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 recu-
perável (“impairment”). Em outros casos, são apresentados como receita de juros. 
viii. 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 amortizado do ativo financeiro. (b) Ativos fi-
nanceiros que não são adquiridos ou originados com impairment de crédito, mas
posteriormente apresentaram evento de inadimplência (ou “estágio 3”), para os quais
a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao seu custo amortiza-
do líquido da provisão. x. Compensação. Os ativos e passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
quando, o Grupo XP 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 liqui-
dar o passivo simultaneamente. Receitas e despesas são apresentadas em uma
base líquida somente quando permitido pelos CPCs ou para ganhos ou perdas resul-
tantes de um grupo de operações semelhantes, como na atividade de negociação do
Grupo XP. Parte II – Perda no valor recuperável de ativos financeiros (“impair-
ment”). O CPC 48 substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38 por um modelo
de perda de crédito esperada, implicando que as perdas de créditos são reconheci-
das mais cedo sob CPC 48 que sob CPC 38. O novo modelo de perda por redução
ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amorti-
zado, instrumentos de dívida mensurados a VJORA, e ativos contratuais reconheci-
dos de acordo com CPC 47, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos
patrimoniais ou ativos financeiros mensurados a VJR. Os ativos financeiros ao custo
amortizado do Grupo XP, passíveis de impairment, consistem em rendas a receber
de clientes, negociação e intermediação de valores, aplicações interfinanceiras cujas
contrapartes são bancos brasileiros com baixo risco de crédito, títulos emitidos pelo
governo brasileiro, bem como operações de instrumentos financeiros derivativos que
em sua grande maioria são negociados em bolsa (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) e
que, portanto, possuem garantia da mesma. De acordo com o CPC 48, as provisões
para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: • Perdas de crédito es-
peradas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço. • Perdas de
crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam de
todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instru-
mento financeiro. As perdas por redução ao valor recuperável de ativos mensurados
ao custo amortizado foram calculadas como a diferença entre o valor contábil e o
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados pela taxa efetiva
de juros original do ativo. As perdas por redução ao valor recuperável em ativos men-
surados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes foram calculadas
como a diferença entre o valor contábil e o valor justo. O Grupo XP mensura as pro-
visões para perdas a um valor igual às perdas de crédito esperadas durante a vida 
útil, exceto para os instrumentos abaixo, para os quais são registradas como perdas
de crédito esperadas em 12 meses: -  títulos de dívida que apresentam um baixo
risco de crédito na data de encerramento; e - outros instrumentos financeiros nos
quais o risco de crédito não aumentou substancialmente desde seu reconhecimento
inicial. • Reversão da redução ao valor recuperável (“impairment”). Para ativos men-
surados ao custo amortizado: Caso um evento ocorrido após a redução ao valor re-
cuperável tenha causado a redução no valor da perda por redução do valor recupe-
rável, a redução na perda por redução do valor recuperável foi revertida por meio do
resultado. • Ativos modificados. Se os termos de um ativo financeiro são renegocia-
dos ou modificados ou um ativo financeiro existente é substituído por um novo ativo
devido a dificuldades financeiras do devedor, é necessário avaliar se o ativo financei-
ro deve ser baixado e as perdas de crédito esperadas são mensuradas da seguinte 
forma: - Caso a reestruturação esperada não resulte em baixa do ativo existente, os
fluxos de caixa esperados e advindos do ativo financeiro modificado são incluídos no
cálculo das insuficiências de caixa do ativo existente. - Caso a reestruturação espe-
rada resulte em baixa do ativo existente, o valor justo esperado do novo ativo é trata-
do como fluxo de caixa final do ativo financeiro existente no momento de sua baixa. 
Este valor é incluído no cálculo das insuficiências de caixa decorrentes do ativo finan-
ceiro existente descontadas a partir da data estimada de baixa até a data de encerra-
mento, utilizando a taxa de juros efetiva original do ativo financeiro existente. • Deter-
minação de aumentos significativos no risco de crédito. Em cada data de apuração
de seus balanços patrimoniais, o Grupo XP avalia se os ativos financeiros registrados
ao custo amortizado e os títulos de dívida registrados ao valor justo por meio de ou-
tros resultados abrangentes estão sujeitos à redução ao valor recuperável, bem
como outros instrumentos financeiros sujeitos a essa avaliação. Um ativo financeiro
está sujeito à impairment quando um ou mais eventos que exerçam um impacto ne-
gativo sobre os fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro tenham ocorrido. 
• Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimo-
nial. As provisões para perdas de crédito esperadas são apresentadas no balanço 
patrimonial como uma dedução do valor contábil bruto dos ativos. • Evidência objetiva 
de redução ao valor recuperável (“impairment”). Em cada data de apuração de seus 
balanços, o Grupo XP avalia a existência de evidência objetiva de que os ativos finan-
ceiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado tiveram redução no seu 
valor recuperável. Um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros apresentou re-
dução no seu valor recuperável quando há evidências objetivas demonstram que um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do(s) ativo(s) e que o evento 

de perda exerceu um impacto sobre os fluxos de caixa futuros do(s) ativo(s) que po-
deria ser estimado com segurança. Evidências objetivas de que os ativos financeiros 
tiveram redução no seu valor recuperável incluem: - o desaparecimento de um mer-
cado ativo para um título; - dados observáveis relacionados a um grupo de ativos, tais 
como alterações adversas no status de pagamento de emissores no grupo, ou con-
dições econômicas correlacionadas a inadimplência no grupo; - atrasos de suas 
obrigações contratuais; - quebra de contrato, como inadimplência ou atraso; - a rees-
truturação de um ativo financeiro pelo Grupo XP em condições que o Grupo não 
consideraria como interessantes para realizar; - a probabilidade de que o emissor 
entre em falência ou outra reorganização financeira; ou Um ativo financeiro que te-
nha sido renegociado devido à deterioração na condição do devedor, é geralmente 
considerado como reduzido ao valor recuperável a menos que houvesse evidência, 
de que o risco de não receber os fluxos de caixa contratuais tenha sido reduzido sig-
nificativamente e não houvesse nenhum outro indicador de impairment. Todos os 
ativos financeiros a custo amortizado individualmente significativos são submetidos 
a um teste específico de redução ao valor recuperável. Ativos financeiros a custo 
amortizado não considerados como individualmente significativos, foram coletiva-
mente submetidos a teste de redução ao valor recuperável por meio do agrupamen-
to de empréstimos e adiantamentos e títulos a custo amortizado com características 
de risco de crédito semelhantes. • Avaliação individual ou coletiva. Uma mensuração 
individual de impairment se baseia na melhor estimativa da Administração do valor 
presente dos fluxos de caixa cujo recebimento era esperado. Ao estimar estes fluxos 
de caixa, a Administração exerceu julgamento quanto à situação financeira de um 
emissor e ao valor líquido realizável de qualquer garantia subjacente. Cada ativo re-
duzido ao valor recuperável foi avaliado com relação aos seus méritos, ao passo que 
a estratégia de teste e a estimativa dos fluxos de caixa considerados recuperáveis, 
foram aprovadas pelos responsáveis de risco de crédito do Grupo XP. Ao avaliar a 
necessidade de provisão coletiva para perdas, a Administração considerou fatores 
como qualidade de crédito, tamanho da carteira, concentrações e fatores econômi-
cos. Para estimar a provisão necessária, foram estabelecidas premissas para definir 
como as perdas inerentes estavam modeladas e para determinar os parâmetros de 
dados necessários, com base na experiência histórica e nas condições econômicas 
atuais. Parte III – Contabilidade de Hedge. Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo 
XP tinha as relações de hedge de investimento líquido no exterior de acordo com os 
requerimentos do CPC 38.  As alterações nas práticas contábeis resultantes da ado-
ção do CPC 48 foram aplicadas de maneira prospectiva, sem retratação do passado 
e não trouxeram impactos nos critérios de reconhecimento e mensuração da respec-
tiva relação de hedge. O Grupo XP adotará o novo modelo de contabilidade de hedge 
de CPC 48 para suas futuras relações de hedge, seguindo os critérios de alinhamen-
to com seus objetivo e estratégias de gestão de risco aplicando uma abordagem mas 
qualitativa e prospectiva para avaliar a efetividade do hedge conforme requerido pela 
norma. (b2) CPC 47 – Receitas de Contratos com Clientes. O CPC 47 estabelece 
uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto uma receita é 
reconhecida. Basicamente substituiu o CPC 30 – Receitas e CPC 17 - Contratos de 
Construção. A nova norma é aplicável a todos os contratos com clientes, exceto 
contrato de aluguel (receitas de aluguel), instrumentos financeiros (juros) e contratos 
de seguros, para quais se aplicam normas especificas. O princípio básico do CPC 47 
consiste em que uma entidade reconhece receitas para descrever a transferência de 
produtos ou serviços prometidos a clientes por um valor que reflete a contrapresta-
ção a que a entidade espera ter direito em troca desses produtos ou serviços. Uma 
entidade reconhece receitas de acordo com esse princípio básico por meio da cumu-
lativa observância às seguintes etapas: Etapa 1: Identificar o(s) contrato(s) com um 
cliente – um contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obri-
gações exequíveis. Os requisitos do CPC 47 se aplicam a todo contrato que tenha 
sido celebrado com um cliente e que atenda critérios específicos. Etapa 2: Identificar 
as obrigações de desempenho no contrato – um contrato inclui promessas de trans-
ferência de produtos ou serviços a um cliente. Se esses produtos ou serviços forem 
distintos, as promessas constituem obrigações de desempenho e são contabilizadas 
separadamente. Etapa 3: Determinar o preço da transação – o preço da transação é 
o valor da contraprestação em um contrato ao qual uma entidade espera ter direito
em troca de transferir produtos ou serviços prometidos a um cliente. Etapa 4: Alocar
o preço de transação às obrigações de desempenho no contrato – uma entidade
normalmente aloca o preço da transação a cada obrigação de desempenho com
base nos preços de venda individuais relativos de cada bem ou serviço distinto pro-
metido no contrato. Etapa 5: Reconhecer a receita quando (ou à medida que) a enti-
dade satisfizer uma obrigação de desempenho – uma entidade reconhece receitas
quando (ou à medida que) satisfaz uma obrigação de desempenho ao transferir um
bem ou serviço prometido a um cliente (o que ocorre quando o cliente obtém o con-
trole desse bem ou serviço). O valor da receita reconhecida é o valor alocado à obri-
gação de desempenho satisfeita. A Administração do Grupo XP avaliou as diversas
receitas de prestação de serviços, basicamente comissões e corretagens de inter-
mediação de valores e outros serviços financeiros, e concluiu que não houve impac-
tos significativos nos saldos de receitas reconhecidos até 31 de dezembro de 2017, 
bem como a partir da adoção da nova norma em 01 de janeiro de 2018. (c) Normas, 
alterações e interpretações emitidas pelo CPC. Uma série de novas normas se-
rão efetivas após a data destas demonstrações financeiras e não foram adotadas de
forma antecipada. As principais disposições e consequências estão mencionadas
abaixo. CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil (aplicação em 01
de janeiro de 2019). O CPC 06 (R2)/IFRS 16 “Operações de Arrendamento Mercan-
til”, que substituirá o CPC 06 (IAS 17) e as respectivas interpretações, estabelecem
os princípios para o reconhecimento de arrendamentos e traz importantes mudanças
na contabilidade do arrendatário, eliminando a distinção entre arrendamentos opera-
cionais e arrendamentos financeiros. Com CPC 06 (R2), o arrendatário reconhece
um ativo, que se refere ao direito de uso do bem arrendado e um passivo de arrenda-
mento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. 
Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. 
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual. Além disso, 
afetará a apresentação: (i) da demonstração do resultado, sendo que a natureza das
despesas vai mudar.  O CPC 06 (R2) substitui a despesa linear de arrendamento
operacional com um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de 
juros sobre obrigação de arrendamento, (ii) da demonstração dos fluxos de caixa
(com reembolso do passivo por arrendamento e o encargo financeiro relatado no
caixa líquido decorrentes de / (usados em) atividades de financiamento) e (iii) o ba-
lanço patrimonial (com o direito de uso do ativo registrado nos ativos e o correspon-
dente passivo de arrendamento registrado no passivo). O Grupo XP está analisando 
os impactos da aplicação da referida norma e até a data de autorização dessas de-
monstrações contábeis, não determinou os possíveis impactos. Outras normas e
interpretações: • IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda (apli-
cáveis de acordo com o IASB em exercícios com início em ou após 01 de janeiro de
2019), a administração avaliou que não há impactos na adoção da norma; • Altera-
ções ao IAS 19 / CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados - 01 de janeiro de 2019; não
há impactos na adoção da norma; • Alterações ao IAS 28/CPC 18 (R2) – Investimen-
to em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto - 01
de janeiro de 2019; a administração avaliou que não há impactos na adoção da nor-
ma; • Alteração da Estrutura Conceitual - Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão
da Estrutura Conceitual (Conceptual Framework) e as principais alterações se refe-
rem a: definições de ativo e passivo; critérios para reconhecimento, baixa, mensura-
ção, apresentação e divulgação para elementos patrimoniais e de resultado. Estas 
alterações são efetivas para exercícios iniciados em 01 de janeiro de 2020 e os pos-
síveis impactos estão sendo avaliados e serão concluídos até sua data de entrada
em vigor. • IFRS 17 - Contratos de Seguro: O pronunciamento substitui a IFRS 4 –
Contratos de Seguro. Apresenta três abordagens para avaliação dos contratos de
seguros: Modelo Padrão: aplicável a todos os contratos, principalmente aos contra-
tos de longo prazo; Premium Allocation Approach (PAA): aplicável aos contratos com 
duração de até 12 meses e com fluxos de caixa pouco complexos. É mais simplifica-
da que o modelo padrão, porém pode ser utilizada somente quando produz resulta-
dos semelhantes ao que seriam obtidos se fosse utilizado o modelo padrão; Variable
Fee Approach: abordagem específica aos contratos com participação no resultado
dos investimentos. Os contratos de seguro devem ser reconhecidos por meio da
análise de quatro componentes: Fluxos de Caixa Futuros Esperados: estimativa de 
todos os componentes do fluxo de caixa do contrato, considerando entradas e saídas
de recursos; ajuste ao Risco: estimativa da compensação requerida pelos desvios
que podem ocorrer entre os fluxos de caixa; margem Contratual: diferença entre
quaisquer valores recebidos antes do início de cobertura do contrato e o valor presen-
te dos fluxos de caixa estimados no início do contrato; desconto: fluxos de caixa
projetados devem ser descontados a valor presente, de modo a refletir o valor do di-
nheiro no tempo, por taxas que reflitam as características dos respectivos fluxos. 
Esta norma é efetiva para exercícios iniciados em 01 de janeiro de 2021. Os possíveis
impactos decorrentes da adoção desta norma estão sendo avaliados e serão conclu-
ídos até a data de entrada em vigor da norma. 3. Resumo das políticas contábeis. 
(a) Consolidação das demonstrações financeiras. Saldos, transações e quais-
quer receitas ou despesas derivadas de transações entre as empresas consolidadas 
são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ga-
nhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas, registra-
dos por equivalência patrimonial, são eliminados contra o investimento na proporção
da participação na investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma
maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto
em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. (i) Controla-
das. A XP Controle controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito so-
bre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a ha-
bilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a investida. As entidades
controladas são consolidadas integralmente a partir da data em que o controle se
inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis de controla-
das foram alinhadas pela Administração com as políticas adotadas pela XP Controle
na elaboração dessas demonstrações financeiras. De acordo com o CPC 36, as in-
formações consolidadas incluem as informações financeiras dos fundos de investi-
mentos exclusivos, tendo em vista que Companhia tem o poder de decisão de inves-
timento e também obtém os retornos gerados por esses fundos. Estão apresentadas
abaixo as participações diretas e indiretas da XP Controle nas suas controladas para 
fins dessas demonstrações financeiras consolidadas:

% de participação (*)
Participação Direta e Indireta 31/12/18 31/12/17
Controladas Diretas
XP Investimentos S.A. 30,12% 31,87%
XDEX Participações S.A. 63,49% -
Controladas Indiretas
XP Controle 3 Participações S.A. 30,12% 31,87%
XPE Infomoney Educação Assessoria Empresarial
 e Participações Ltda. 30,12% 31,78%
Tecfinance Informática e Projetos de Sistemas Ltda. 30,12% 31,79%
XP Corretora de Seguros Ltda. 30,12% 31,81%
XP Gestão de Recursos Ltda. 30,12% 29,21%
XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. 30,12% 31,86%
Infostocks Informações e Sistemas Ltda. 30,12% 31,87%
XP Advisory Gestão Recursos Ltda. 30,12% 31,72%
XDEX Intermediação Ltda. 63,49% 31,87%
XP Holding International LLC 30,12% 31,87%
XP Advisors Inc 30,12% 31,87%
XP Holding UK LTD 30,12% 31,87%
XP Investimentos CCTVM S.A. 30,12% 31,87%
XP Securities LLC 30,12% 31,87%
XP Investments UK LLP 30,12% 31,87%
Sartus Capital LTD 30,12% 31,87%
XP Private (Europe) S.A. 30,12% 31,87%
XP Vista Asset Management Ltda. 30,12% -

% de participação (*)
Participação Direta e Indireta 31/12/18 31/12/17
XP Controle 4 Participações S.A. 30,12% -
XP Vida e Previdência S.A. 30,12% -
Fundos de investimentos consolidados
Oconnor III Fundo de Investimento Multimercado
 Crédito Privado 30,12% 31,87%
Pedras Secas Fundo de Investimento Multimercado
 Crédito Privado Investimento no Exterior 30,12% 31,87%
Newbery Debentures Incentivadas FIM Crédito
 Privado Investimento no Exterior 30,12% 31,87%
Hamburg Fundo de Investimento Multimercado Crédito
 Privado Investimento no Exterior 30,12% 31,87%
XP Short Brasil Alavancado Fundo de Investimento
 Multimercado Investimento no Exterior - 31,87%
XP Pacote Brasil Alavancado Fundo de Investimento
 Multimercado Investimento no Exterior - 31,87%
Patagônia Fundo de Investimento Multimercado Crédito
 Privado Investimento no Exterior 30,12% 31,87%
XP Noronha Fundo de Investimento Multimercado
 Crédito Privado Investimento no Exterior 30,12% -
Frade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
 de Investimento em Direitos Creditórios NP 30,12% -
(*) O percentual de participação representa o capital total e o capital votante das 
empresas e entidades investidas. (**) Fundos de Investimentos encerrados ao longo 
do período.
Controladas Diretas. XP Investimentos S.A. (“XPISA”). A XP Investimentos S.A. 
é uma holding, controlada pela XP Controle Participações S/A, que detém 30,12% de 
participação em seu capital total, e 60,12% de participação em seu capital votante. 
XDEX Participações S.A. (“XDEX Participações”). A XDEX Participações é uma 
holding, controlada pela XP Controle Participações S/A, que detém 63,49% de parti-
cipação. Controladas Indiretas. XP Controle 3 Participações S.A. (“XP Controle 
3” ou “XPC3”). A XP Controle 3 Participações S.A. tem como objeto social a partici-
pação em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. XPE In-
fomoney Educação Assessoria Empresarial e Participações Ltda. (“XP Educa-
ção”). A XP Educação, constituída em 26 de maio de 2003, tem como objeto social 
a prestação de serviços de assessoria e consultoria em finanças, planejamento fi-
nanceiro, gestão empresarial, participação societária em outras sociedades, gestão 
e o desenvolvimento de cursos, palestras e programas de capacitação empresarial 
em todo o território nacional. Tecfinance Informática e Projetos de Sistemas Ltda. 
(“Tecfinance”). A Tecfinance, constituída em 26 de outubro de 2009, tem como 
objeto social a prestação de serviços de análise, programação, treinamento, suporte 
no desenvolvimento e execução de softwares. XP Corretora de Seguros Ltda. 
(“XP Seguros”). A XP Seguros, constituída em 11 de novembro de 2008, tem como 
objeto social a prestação de serviços de corretagem de seguros dos ramos elemen-
tares de vida, capitalização, planos previdenciários e seguros do ramo de saúde. XP 
Gestão de Recursos Ltda. (“XP Gestão”). A XP Gestão, constituída em 15 de se-
tembro de 2005, tem como objeto social a prestação de serviços de administração de 
valores mobiliários, na qualidade de gestora de recursos, prestação de serviços de 
assessoria econômica e financeira, e participação societária em outras sociedades 
mediante aquisição ou subscrição de quotas ou ações. XP Finanças Assessoria 
Financeira Ltda. (“XP Finanças”). A XP Finanças, constituída em 15 de junho de 
2009, tem como objeto social a prestação de serviços de consultoria de investimen-
tos, a assessoria financeira corporativa, a gestão empresarial e o desenvolvimento 
de negócios, bem como a participação em negócios, associações, empreendimen-
tos em geral, inclusive como sócia, acionista ou cotista em outras sociedades nacio-
nais ou estrangeiras, empresariais ou simples. Infostocks Informações e Siste-
mas Ltda. (“Infostocks”). A Infostocks tem como objeto social: a prestação e 
intermediação de qualquer serviço na área de Sistemas de Informação, tais como 
análise, programação, desenvolvimento, treinamento, implantação, manutenção e 
consultoria de sistemas; intermediação total ou parcial de conteúdos de website e 
estabelecimentos de parcerias com empresas ligadas à internet e com sistemas in-
formatizados; e veiculação de publicidade ou informação pela internet. XP Advisory 
Gestão de Recursos Ltda. (“XP Advisory”). A XP Advisory Gestão de Recursos 
Ltda., constituída em 28 de maio de 2015, tem como objeto social a prestação de 
serviços de administração de valores mobiliários, na qualidade de gestora de recur-
sos, prestação de serviços de assessoria econômica e financeira, e participação so-
cietária em outras sociedades mediante aquisição ou subscrição de quotas ou ações. 
XDEX Intermediação Ltda. (“XDEX”). A XDEX Intermediação Ltda., constituída em 
16 de março de 2016 (A XDEX foi constituída através de uma empresa já existente, 
entretanto a data de início das operações foi em novembro de 2017), tem como obje-
to social atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários e atividade de compra e venda de criptomoedas. Em 5 de 
outubro de 2018 a XP Investimentos S/A alienou 100% das quotas de sua titularidade 
da Xdex Intermediação Ltda para Xdex Participações S.A, e consequentemente dei-
xou de fazer parte do Grupo XP. XP Holding International LLC (“XP Holding Inter-
national”). A XP Holding International foi constituída em 29 de dezembro de 2010, 
no estado americano de Delaware, com o objetivo de abrigar os negócios internacio-
nais do Grupo XP. XP Advisors Inc (“XP Advisors”). A XP Advisors Inc (“XP Advi-
sors”), foi constituída em 24 de março de 2014, no estado americano da Flórida, com 
o objetivo de abrigar os negócios educacionais internacionais do Grupo XP. XP Hol-
ding UK LTD. (“XP Holding UK”). A XP Holding UK Ltd foi constituída em 25 de
novembro de 2015, em Londres, no Reino Unido, com o objetivo de abrigar os negó-
cios do Grupo XP na Europa. XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP CCTVM”). A XP 
CCTVM é uma sociedade de capital fechado, que efetua operações no âmbito da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por conta própria e de terceiros, além de administrar
carteiras de clubes de investimentos. A XP CCTVM é controlada da XP Controle 3, 
sendo controlada indireta da Companhia. XP Securities LLC (“XP Securities”). A
XP Securities LLC é uma corretora que atende principalmente clientes institucionais. 
A Companhia foi constituída em 29 de dezembro de 2010 no Estado de Delaware. A 
Companhia é registrada como uma corretora junto à SEC (“Securities Exchange
Comission”) e tornou-se um membro da FINRA (“Financial Industry Regulatory Au-
thority”) em 27 de outubro de 2011 em escritórios na cidade de Nova Iorque e de
Miami, tendo por objetivo fomentar os negócios de corretagem no mercado america-
no e atrair clientes estrangeiros potenciais para operar no mercado brasileiro por in-
termédio da XP CCTVM. A XP Securities é controlada da XP Holding International, 
sendo controlada indireta da Companhia. XP Investments UK LLP (“XP Securities
UK”). Em 15 de abril de 2016, a XP Securities UK foi constituída para ser uma corre-
tora que atenda a principalmente clientes institucionais, a qual foi devidamente habi-
litada pela Financial Conduct Authority (FCA), entidade regulatória local, em abril de
2017. A XP Securities UK LLP é uma limited liability partnership, controlada pe XP
Holding UK e controlada indireta da Companhia. Sartus Capital LTD (“Sartus”). Em
15 de abril de 2016, a Sartus Capital Ltd foi constituída para ser uma gestora de re-
cursos, mas ainda está em fase de habilitação perante a Financial Conduct Authority
(FCA), entidade regulatória local. O objetivo é que seja uma gestora que atenda
principalmente clientes do segmento private, classificados como “high net worth indi-
viduals”. Atualmente, a Sartus Capital Ltd é um appointed representative perante a 
FCA com escopo limitado de atuação. A Sartus é controlada da XP Holding UK, 
sendo controlada indireta da Companhia. XP Private (Europe) S.A. (“XP Private”). 
Em 20 de julho de 2016, foi constituída a XP Private (gestora de recursos com base
em Genebra, Suíça, voltada principalmente para atender a clientes do segmento
private, classificados como “high net worth individuals”. Está habilitada para atuar
perante a Association Romande des Intermediaires Financiers (ARIF), entidade de-
legada da Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). A XP Private é
controlada da Sartus, sendo controlada indireta da Companhia. XP Vista Asset Ma-
nagement Ltda. (“XP Vista”). A XP Vista, constituída em 31 de outubro de 2012,
tem como objeto social a prestação de serviços de administração de valores mobiliá-
rios, na qualidade de gestora de recursos, prestação de serviços de assessoria eco-
nômica e financeira, e participação societária em outras sociedades mediante aqui-
sição ou subscrição de quotas ou ações. Em 05 de janeiro de 2018 foi assinado o
contrato de compra e venda de quotas da XP Vista pela XP Investimentos. XP Con-
trole 4 Participações S.A. (“XP Controle 4”). A XP Controle 4 tem como objeto
social a participação como acionista em sociedades seguradoras, e demais socieda-
des autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados (“Susep”). 
XP Vida e Previdência S.A. (“XP Vida e Previdência”). A XP Vida e Previdência, 
aprovada em 11 de janeiro de 2018 pela Superintendência de Seguros Privados
(“Susep”), tem como objeto social a comercialização de seguro de vida, compreen-
dendo todas as modalidades de seguros de pessoas, bem como a comercialização
de planos de previdência complementar aberta. Fundos de Investimentos Conso-
lidados. Oconnor III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
(“Oconnor III”) – Falx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Investimento no Exterior (“Falx”). O Oconnor III Fundo de Investimento Multimer-
cado Crédito Privado foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo
indeterminado de duração e iniciou suas operações em 4 de maio de 2016. O Fundo
tem, como objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco no mercado
interno. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para Falx Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. Pedras Secas Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (“Pedras 
Secas”) – Gladius Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exte-
rior (“Gladius”). O Pedras Secas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Pri-
vado Investimento no Exterior foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com
prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações em 21 de janeiro de 2016. 
O Fundo tem como objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco. Em 
2019 o fundo alterou sua razão social para Gladius Fundo de Investimento Multimer-
cado Investimento no Exterior. Newbery Debêntures Incentivadas FIM Crédito
Privado Investimento no Exterior (“Newbery”) – Scorpio Debêntures Incentiva-
das Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no
Exterior (“Scorpio”). O Newbery Debêntures Incentivadas FIM Crédito Privado In-
vestimento no Exterior foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo
indeterminado de duração e iniciou suas operações em 13 de maio de 2016. O Fundo
tem como objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco. Em 2019 o
fundo alterou sua razão social para Scorpio Debêntures Incentivadas Fundo de In-
vestimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. Hamburg Fun-
do de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
(“Hamburg”) – Galea Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Investimento no Exterior (“Galea”). O Hamburg Fundo de Investimento Multimer-
cado Crédito Privado Investimento no Exterior foi constituído sob a forma de condo-
mínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações em 01
de setembro de 2016. O Fundo tem como objetivo obter retornos positivos em opera-
ções de alto risco. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para Galea Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. XP Short Bra-
sil Alavancado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior 
(“XP Short”). O XP Short Brasil Alavancado Fundo de Investimento Multimercado
Investimento no Exterior foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo
indeterminado de duração e iniciou suas operações em 9 de junho de 2017. O Fundo
foi encerrado em março de 2018 e tinha como objetivo obter retornos positivos em
operações de alto risco. XP Pacote Brasil Alavancado Fundo de Investimento
Multimercado Investimento no Exterior (“XP Pacote”). O XP Pacote Brasil Ala-
vancado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior foi constituí-
do sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou
suas operações em 12 de junho de 2017. O Fundo foi encerrado em fevereiro de
2018 e tinha como objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco. Pata-
gônia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no
Exterior (“Patagônia”) – Javelin Fundo de Investimento Multimercado Crédito 
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Privado Investimento no Exterior (“Javelin“). O Patagônia foi constituído sob a 
forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas 
operações em 12 de junho de 2017. O Fundo tem como objetivo buscar a valorização 
de suas cotas no médio e longo prazo, buscando retornos positivos em operações de 
alto risco no mercado interno. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para Javelin 
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. XP 
Noronha fundo de Investimento ultimercado Crédito Privado Investimento no 
Exterior (“XP Noronha”) – Spartha Fundo de Investimento Multimercado Cré-
dito Privado Investimento no Exterior (“Spartha”). O XP Noronha fundo de Inves-
timento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior foi constituído sob a 
forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas 
operações em 23 de fevereiro de 2018. O Fundo tem como objetivo obter retornos 
positivos em operações de alto risco. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para 
Spartha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exte-
rior. Frade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios NP (“Frade”). O Frade Fundo de Investimento em Cotas de 
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP foi constituído sob a forma de 
condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações 
em 26 de setembro de 2018. O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas 
por meio da aquisição de (i) Direitos Creditórios de Cedentes, juntamente com todos 
os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares 
de tais Direitos Creditórios e (ii) Ativos Financeiros. (ii) Fundos Exclusivos. De acor-
do com o IFRS 10 (CPC 36), as demonstrações consolidadas incluem as informa-
ções financeiras dos fundos de investimentos exclusivos, tendo em vista que Com-
panhia tem o poder de decisão de investimento e também obtém os retornos gerados 
por esses fundos. Estão apresentados abaixo:
Fundos de investimentos consolidados
Oconnor III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 30,12% 31,87%
Pedras Secas Fundo de Investimento Multimercado Crédito
 Privado Investimento no Exterior 30,12% 31,87%
Newbery Debentures Incentivadas FIM Crédito Privado
 Investimento no Exterior 30,12% 31,87%
Hamburg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
 Investimento no Exterior 30,12% 31,87%
XP Short Brasil Alavancado Fundo de Investimento
 Multimercado Investimento no Exterior - 31,87%
XP Pacote Brasil Alavancado Fundo de Investimento
 Multimercado Investimento no Exterior - 31,87%
Patagônia Fundo de Investimento Multimercado Crédito
 Privado Investimento no Exterior 30,12% 31,87%
XP Noronha Fundo de Investimento Multimercado Crédito
 Privado Investimento no Exterior 30,12% -
Frade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
 de Investimento em Direitos Creditórios NP 30,12% -
Oconnor III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (“Oconnor 
III”) – Falx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento 
no Exterior (“Falx”). O Oconnor III Fundo de Investimento Multimercado Crédito 
Privado foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado 
de duração e iniciou suas operações em 04 de maio de 2016. O Fundo tem, como 
objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco no mercado interno. Em 
2019 o fundo alterou sua razão social para Falx Fundo de Investimento Multimercado 
Crédito Privado Investimento no Exterior. Pedras Secas Fundo de Investimento 
Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (“Pedras Secas”) – 
Gladius Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (“Gla-
dius”). O Pedras Secas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Inves-
timento no Exterior foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo 
indeterminado de duração e iniciou suas operações em 21 de janeiro de 2016. O 
Fundo tem como objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco. Em 
2019 o fundo alterou sua razão social para Gladius Fundo de Investimento Multimer-
cado Investimento no Exterior. Newbery Debêntures Incentivadas FIM Crédito 
Privado Investimento no Exterior (“Newbery”) – Scorpio Debêntures Incentiva-
das Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no 
Exterior (“Scorpio”). O Newbery Debêntures Incentivadas FIM Crédito Privado In-
vestimento no Exterior foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo 
indeterminado de duração e iniciou suas operações em 13 de maio de 2016. O Fundo 
tem como objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco. Em 2019 o 
fundo alterou sua razão social para Scorpio Debêntures Incentivadas Fundo de In-
vestimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. Hamburg Fun-
do de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior 
(“Hamburg”) – Galea Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 
Investimento no Exterior (“Galea”). O Hamburg Fundo de Investimento Multimer-
cado Crédito Privado Investimento no Exterior foi constituído sob a forma de condo-
mínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações em 01 
de setembro de 2016. O Fundo tem como objetivo obter retornos positivos em opera-
ções de alto risco. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para Galea Fundo de 
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. XP Short Bra-
sil Alavancado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior 
(“XP Short”). O XP Short Brasil Alavancado Fundo de Investimento Multimercado 
Investimento no Exterior foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo 
indeterminado de duração e iniciou suas operações em 9 de junho de 2017. O Fundo 
foi encerrado em março de 2018 e tinha como objetivo obter retornos positivos em 
operações de alto risco. XP Pacote Brasil Alavancado Fundo de Investimento 
Multimercado Investimento no Exterior (“XP Pacote”). O XP Pacote Brasil Ala-
vancado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior foi constituí-
do sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou 
suas operações em 12 de junho de 2017. O Fundo foi encerrado em fevereiro de 
2018 e tinha como objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco. Pata-
gônia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no 
Exterior (“Patagônia”) – Javelin Fundo de Investimento Multimercado Crédito 
Privado Investimento no Exterior (“Javelin“). O Patagônia foi constituído sob a 
forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas 
operações em 12 de junho de 2017. O Fundo tem como objetivo buscar a valorização 
de suas cotas no médio e longo prazo, buscando retornos positivos em operações de 
alto risco no mercado interno. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para Javelin 
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. XP 
Noronha fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento 
no Exterior (“XP Noronha”) – Spartha Fundo de Investimento Multimercado 
Crédito Privado Investimento no Exterior (“Spartha”). O XP Noronha fundo de 
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior foi constituído 
sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou 
suas operações em 23 de fevereiro de 2018. O Fundo tem como objetivo obter retor-
nos positivos em operações de alto risco. Em 2019 o fundo alterou sua razão social 
para Spartha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no 
Exterior. Frade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios NP (“Frade”). O Frade Fundo de Investimento em Cotas de 
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP foi constituído sob a forma de 
condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações 
em 26 de setembro de 2018. O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas 
por meio da aquisição de (i) Direitos Creditórios de Cedentes, juntamente com todos 
os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares 
de tais Direitos Creditórios e (ii) Ativos Financeiros. (b) Transações em moeda es-
trangeira. Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva 
moeda funcional da XP Controle e do Grupo XP pelas taxas de câmbio nas datas das 
transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas 
estrangeiras na data do balanço são convertidos para a moeda funcional à taxa de 
câmbio apurada naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensura-
dos pelo valor justo em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional à 
taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. As diferenças de moe-
das estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resulta-
do. No entanto, as diferenças cambiais resultantes da conversão dos itens listados 
abaixo são reconhecidas em outros resultados abrangentes: • Passivo financeiro 
designado como proteção (hedge) do investimento líquido em uma operação no ex-
terior, na extensão em que a proteção (hedge) é efetiva; e • Uma proteção (hedge) de 
fluxos de caixa que se qualifica como efetiva. Os ativos e passivos de operações no 
exterior, incluindo ágio e ajustes de valor justo resultantes da aquisição, são conver-
tidos para Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e des-
pesas de operações no exterior são convertidas para Real às taxas de câmbio apu-
radas nas datas das transações. Quando uma operação no exterior (controlada, 
coligada ou entidade controlada em conjunto) é alienada, o valor registrado em conta 
de ajuste de avaliação patrimonial é reclassificado para o resultado como parte do 
resultado na alienação. Quando a alienação é de apenas uma parte do investimento 
de uma controlada que inclua uma operação no exterior, de forma de que o controle 
seja mantido, a parcela correspondente de tal valor acumulado é retribuída à partici-
pação dos acionistas não controladores. Em quaisquer outras alienações parciais de 
operação no exterior, a parcela correspondente à alienação é reclassificada para o 
resultado. Ganhos ou perdas cambiais resultantes de um item monetário a receber 
de, ou a pagar para, uma operação no exterior, cuja liquidação não tenha sido nem 
planejada nem tenha probabilidade de ocorrer no futuro previsível, são considerados 
como parte do investimento líquido na operação no exterior e são reconhecidos em 
outros resultados abrangentes, e acumulados em ajustes de avaliação patrimonial 
no patrimônio líquido. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão 
para moeda de apresentação, quando a moeda funcional é diferente do Real, são 
reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de avalia-
ção patrimonial no patrimônio líquido, caso contrário são registrados em outras recei-
tas ou despesas operacionais, no consolidado. Se a controlada não for uma contro-
lada integral, a parcela correspondente da diferença de conversão é atribuída aos 
acionistas não controladores. (c) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalen-
tes 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. (d) Instrumentos financeiros ativos e 
passivos. Vide nota explicativa no 2(b) que descreve os impactos da adoção inicial 
da nova norma CPC 48. (e) Instrumentos financeiros derivativos (Ativos e pas-
sivos). Vide nota explicativa no 2(b) que descreve os impactos da adoção inicial da 
nova norma CPC 48. (f) Empréstimos de ações. As ações cedidas e/ou recebidas 
em empréstimos são contratadas e valorizadas pela cotação de fechamento do últi-
mo dia em que foram negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os direitos e/ou 
obrigações nas operações de empréstimos de ações são registrados em contas pa-
trimoniais e os ganhos e/ou perdas referentes às ações cedidas e/ou recebidas em 
empréstimos são reconhecidos no resultado. As obrigações por empréstimos de 
ações estão incluídas na rubrica Passivos financeiros mantidos para negociação. (g) 
Negociação e intermediação de valores (valores a pagar e a receber). Repre-
sentadas por operações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por conta e ordem de 
terceiros. As corretagens sobre essas operações são classificadas como receitas, e 
as despesas de prestação de serviços são reconhecidas por ocasião da realização 
das operações. Esses saldos são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, existe um direito legal e exequível 
de compensar e a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar os ativos 
e liquidar os passivos simultaneamente. Esse grupo contábil encontra-se subdividido 
nas seguintes rubricas: • Caixa de registro e liquidação - Representada pelo registro 
das operações realizadas nas bolsas de valores por conta própria e de clientes;  
• Devedores/Credores conta liquidação pendente – representado pelos saldos deve-

dores ou credores de clientes, face à realização de operações com títulos de renda 
fixa, ações, mercadorias e ativos financeiros, pendentes de liquidação na data do 
balanço. É realizada uma compensação das operações de compra e venda e no 
caso de o montante final ser credor, o mesmo será registrado no passivo, por outro 
lado se este montante for devedor, será registrado no ativo, desde que os saldos 
compensados sejam referentes à mesma contraparte. (h) Despesas antecipadas. 
Referem-se a valores pagos cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços 
ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no ativo e apropriadas ao resultado 
de acordo com o prazo de benefício econômico estimado. (i) Outros ativos e passi-
vos. Outros ativos são demonstrados pelos valores de custo, incluído, quando apli-
cável, os rendimentos e variações monetárias auferidos, deduzidos das correspon-
dentes provisões para perdas ou ajustes de realização. Outros passivos são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicá-
vel, dos correspondentes encargos e variações monetárias e/ou cambiais incorridos 
até a data do balanço. Previdência complementar e vida com cobertura de so-
brevivência. A Provisão Matemática de Benefício a Conceder (PMBaC), abrange os 
compromissos assumidos pela XP Vida e Previdência S.A. com os participantes ou 
segurados do respectivo plano, enquanto não ocorrido o evento gerador do benefí-
cio, no caso, a sobrevivência. Basicamente, consiste no saldo do participante ou se-
gurado no FIE na data-base de contabilização. A Provisão Matemática de Benefício 
Concedido (PMBC), constituída pela XP Vida e Previdência S.A., a partir da ocorrên-
cia do evento gerador (sobrevivência ou morte), destinada a garantir o pagamento ao 
beneficiário da renda contratada. (j) Imobilizado. Reconhecimento e mensura-
ção. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou cons-
trução, deduzido de depreciação acumulada e perdas acumuladas de redução ao 
valor recuperável (“impairment”). O software comprado que seja parte integrante da 
funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento. 
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são regis-
tradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e 
perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reco-
nhecidos líquidos dentro de outras receitas/despesas operacionais no resultado do 
período. A depreciação é calculada pelo método linear, as taxas são determinadas 
com base na vida útil dos ativos. A vida útil e o valor residual dos ativos imobilizados 
são revisados e caso necessários são ajustados ao final de cada período. Custos 
subsequentes. O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhe-
cido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incor-
porados dentro do componente irão fluir para a XP Controle e suas controladas e que 
o seu custo pode ser mensurado de forma confiável. O valor contábil do componente
que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia a dia do
imobilizado são reconhecidos no resultado, conforme incorridos. (k) Intangível. O
intangível está composto pelo ágio oriundo do processo de aquisição da Clear e da 
Rico, por softwares e lista de clientes (relacionada ao acordo para transferência da 
base de clientes da “Um Investimentos”), que são reconhecidos pelo custo de aquisi-
ção, mensurados pelo modelo de custo e deduzido da amortização e das perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, exceto os ágios por expectativa de
rentabilidade futura da Clear e da Rico que não sofrem amortizações, sendo testados
para fins de impairment ao menos uma vez por ano. A amortização de softwares e
lista de clientes acontece linearmente de acordo com a vida útil do ativo. Ativos intan-
gíveis com vida útil indefinida não sofrem amortizações, porém são realizados testes
de impairment ao menos uma vez por ano. (l) Redução ao valor recuperável (“im-
pairment”). Práticas contábeis aplicáveis a ativos financeiros a partir de 01 de
janeiro de 2018 (CPC 48): vide nota explicativa no 2(b) que descreve os impactos da
adoção inicial da nova norma CPC 48. (m) Ativos e passivos contingentes, provi-
sões e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos
ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo com
os critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contin-
gentes. • Ativos contingentes - Não são reconhecidos nas demonstrações financei-
ras, exceto quando a realização do ganho é praticamente certa, sendo que neste
caso, o ativo relacionado deixa de ser contingente e o seu reconhecimento é adequa-
do. • Provisões para riscos - São avaliados por assessores jurídicos e pela Adminis-
tração, levando em conta a probabilidade de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa que possa gerar uma saída de recursos que seja mensurável com suficiente
segurança. São constituídas provisões para os processos classificados como per-
das prováveis pela Administração baseado nas opiniões dos assessores jurídicos e 
divulgados em notas explicativas. • Passivos contingentes - São incertos e depen-
dem de eventos futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recur-
sos; não são, portanto, provisionados. • Obrigações legais - Referem-se a demandas
judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de
alguns tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, provisionado e
atualizado mensalmente. (n) Imposto de renda e contribuição social. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferen-
ças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações fi-
nanceiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um di-
reito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a
impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma enti-
dade 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. (o) Benefícios
de curto prazo a empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empre-
gados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspon-
dente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante que se espera que seja
pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva presente de pagar
esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obriga-
ção possa ser estimada de maneira confiável, com pagamento previsto em até 12
meses da data de apresentação. (p) Capital social. A XP Controle e suas controla-
das classificam instrumentos financeiros emitidos como passivo ou patrimônio de
acordo com os termos contratuais de tais instrumentos. (q) Ações ordinárias e pre-
ferenciais. As ações ordinárias e preferenciais emitidas pela XP Controle estão clas-
sificadas no patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão
de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quais-
quer efeitos tributários. (r) Lucro por ação. O cálculo do lucro por ação básico e dilu-
ído foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores de ações ordinárias e prefe-
renciais na média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação. Não
há ações ou outros instrumentos financeiros que possam diluir o lucro líquido da XP 
Controle. O lucro por ação diluído não difere do lucro por ação básico, pois não há
instrumentos potenciais diluíveis. (s) Combinação de negócios. A contabilização
da aquisição de um negócio é pelo método de compra. O custo de aquisição é men-
surado como o valor justo da contraprestação, incluindo os ativos ofertados, dos
instrumentos patrimoniais emitidos e dos passivos assumidos na data de aquisição. 
Os ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis são mensurados inicial-
mente pelo valor justo. O montante do custo de aquisição que for maior que o valor
justo da participação da Companhia será registrado como ágio. Caso o custo de
aquisição seja menor que o valor justo dos ativos líquidos esta diferença é registrada
no resultado do período. O ágio resultante da combinação de negócios está repre-
sentado pela diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos líquidos da con-
trolada na data de aquisição. O ágio não é amortizado, sendo testado anualmente
para fins de impairment ou quando existir evidência objetiva de perda. Caso seja re-
conhecida perda por impairment este montante não poderá ser revertido. As altera-
ções nas participações em controladas quando não há a perda do controle tem o seu
registro contábil como transação de capital. Dessa forma qualquer diferença entre o
valor pago e o valor correspondente aos acionistas não controladores é reconhecido
no patrimônio líquido. Nas demonstrações financeiras individuais os resultados aufe-
ridos na participação em controladas e coligadas são reconhecidos pelo método de
equivalência patrimonial. 4. Determinação do valor justo. Ao determinar o valor
justo dos instrumentos financeiros, a XP Controle e suas controladas utilizam a hie-
rarquia a seguir: Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos ou
passivos idênticos. O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em merca-
dos 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 for-
necer informações de precificação de forma contínua. Os instrumentos incluídos
como nível 1 compreendem, principalmente, instrumentos financeiros públicos e
instrumentos 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
compreendem, principalmente instrumentos financeiros privados e instrumentos fi-
nanceiros derivativos negociados em mercado de balcão. Nível 3: Técnicas de ava-
liação para as quais qualquer input significativo não se baseia em dados de mercado
observáveis. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não havia nenhum instrumento fi-
nanceiro classificado no nível 3. Os valores justos têm sido apurados para propósitos
de mensuração baseados nos métodos abaixo. (a) Disponibilidades, aplicações
interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações compromissadas. O
valor justo de disponibilidades é representado pelo próprio valor contábil, que se re-
fere aos montantes disponíveis para utilização à vista, já as aplicações interfinancei-
ras de liquidez e obrigações por operações compromissadas têm o seu valor justo
muito próximo ao valor contábil. (b) Ativos financeiros (exceto derivativos). O va-
lor justo dos títulos e valores mobiliários é apurado por referência aos seus preços de
fechamento na data de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas. 
Não havendo cotação de mercado, o valor justo é estimado com base no valor pre-
sente dos fluxos de caixa futuros descontados pelas taxas e índices de mercado
observáveis na data de apresentação. (c) Instrumentos financeiros derivativos. 
Os critérios e metodologias para cálculo do valor justo dos instrumentos financeiros
derivativos estão descritos na Nota 9. (d) Outros 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 índi-
ces de mercado observáveis na data de apresentação das demonstrações financei-
ras. A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e 
passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia de valor justo. Os instru-
mentos financeiros não mensurados ao valor justo (negociação e intermediação de
valores, rendas a receber e fornecedores) não foram divulgados uma vez que seus
valores contábeis são razoavelmente próximos de seus valores justos.

Controladora
31/12/2018

Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros

Valor 
justo por 
meio do 

resultado

Valor justo por 
meio de outros 

resultados 
abrangentes Nível 1 Nível 2

Instrumentos financeiros - 115.481 - 115.481
- 115.481 - 115.481

Controladora
31/12/2017

Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros

Valor 
justo por 
meio do 

resultado

Valor justo por 
meio de outros 

resultados 
abrangentes Nível 1 Nível 2

Instrumentos financeiros (Nota 8) 5.465 - 5.465 -
5.465 - 5.465 -

Controladora
31/12/2017

Valor Contábil Valor Justo

Passivos financeiros

Valor 
justo por 
meio do 

resultado

Avaliados ao  
custo amorti-

zado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros (Nota 18f) - 10.201 - 10.201

- 10.201 - 10.201
Consolidado

31/12/2018
Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros

Valor 
justo por 
meio do 

resultado

Valor 
justo por 
meio de 

outros re-
sultados 

abran-
gentes

Avalia-
dos ao 
custo 
amor- 
tizado Nível 1 Nível 2

Instrumentos financeiros
 (nota 8) 6.223.265 695.778 155.292 4.831.354 2.242.981
Instrumentos financeiros
 derivativos (nota 9) 1.692.031 - - 6.599 1.685.432
Aplicações interfinancei-
ras de liquidez (nota 7) - - 6.081.800 - 6.081.800

7.915.296 695.778 6.237.092 4.837.953 10.010.213
Consolidado

31/12/2018
Valor Contábil Valor Justo

Passivos financeiros

Valor justo 
por meio do 

resultado

Avaliados 
ao custo 

amortizado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros (nota 8) 1.259.579 - - 1.259.579
Instrumentos financeiros 
 derivativos (nota 9) 991.399 - - 991.399
Obrigações por empréstimos
  (nota 18) - 469.609 - 469.609
Obrigações por operações
 compromissadas (nota 17) - 6.640.694 - 6.640.694
Debêntures (nota 19) - 406.538 - 406.538

2.250.978 7.516.841 - 9.767.819
Consolidado

31/12/2017
Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros

Valor 
justo por 
meio do 

resultado

Valor justo por 
meio de outros 

resultados 
abrangentes Nível 1 Nível 2

Instrumentos financeiros (Nota 8) 3.518.347 - 2.316.203 1.202.144
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 9) 559.476 - 559.476 -
Aplicações interfinanceiras
 de liquidez (Nota 7) - 934.979 - 934.979
Negociação e intermediação
 de valores (Nota 20) - 671.842 - 671.842
Operações de Crédito - 1.422 - 1.422
Rendas a receber (Nota 11) - 129.828 - 129.828
Outros ativos (Nota 13) - 212.843 - 212.843

4.077.823 1.950.914 3.428.757 2.866.761
Consolidado

31/12/2017
Valor Contábil Valor Justo

Passivos financeiros

Valor justo 
por meio do 

resultado

Avaliados  
ao custo 

amortizado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 9) 324.360 - - 324.360
Instrumentos financeiros (Nota 8) 712.666 - 712.666 -
Fornecedores - 71.653 - 71.653
Obrigações por operações
 compromissadas (Nota 17) - 3.110.537 - 3.110.537
Obrigações por empréstimos
 (Nota 18)   - 877.225 - 877.225
Negociação e intermediação 
 de valores (Nota 20) - 3.110.537 - 3.110.537
Outros passivos - 153.057 - 153.057

1.037.026 7.323.009 712.666 7.647.369
5. Gerenciamento dos riscos financeiros e instrumentos financeiros. (a) Visão 
geral. A XP Controle e suas controladas apresentam exposição aos seguintes riscos
advindos do uso de instrumentos financeiros: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liqui-
dez; (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 Con-
trole e de suas controladas a cada um dos riscos supramencionados, seus objetivos, 
políticas e processos de mensuração, gerenciamento de risco e gerenciamento de 
capital. (b) Estrutura de gerenciamento de risco. A Administração tem responsabi-
lidade global pelo estabelecimento e pela supervisão da estrutura de gerenciamento 
de riscos da XP Controle e suas controladas. A Gestão de Riscos está estruturada de 
forma totalmente independente das áreas de negócio, reportando-se diretamente à
alta administração, para garantir isenção de conflito de interesse e uma segregação
de funções adequada às boas práticas de governança corporativa e de mercado. 
As políticas de gerenciamento de riscos da XP Controle e de suas controladas 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 atividades da XP Contro-
le e de suas controladas. A XP Controle e suas controladas, por meio de suas normas
e procedimentos de treinamento e gerenciamento, têm por objetivo desenvolver um
ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados enten-
dem os seus papéis e obrigações. Ao que se refere à controlada XP CCTVM, a es-
trutura organizacional está delineada de acordo com as recomendações propostas
pelo Acordo da Basileia, em que são formalizados os procedimentos, as políticas e
a metodologia consistentes com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio
e monitorados os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo
os riscos de mercado, de liquidez, de crédito, legal e operacional. A XP Controle e
suas controladas procuram seguir as mesmas práticas de gerenciamento de risco
naquilo que se aplicar a todas as empresas. Tais processos de gerenciamento de
risco estão, ainda, associados aos processos de gestão de continuidade de negó-
cios, 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 dire-
tamente ligado à possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não cumpri-
mento, pelo emissor, ou contraparte, de suas respectivas obrigações contratuais nos
termos acordados, à desvalorização de contrato decorrente da deterioração na clas-
sificação 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 possibili-
dade do não cumprimento de obrigações relativas à liquidação de operações com
ativos financeiros, inclusive instrumentos financeiros derivativos. • Risco país: É a
possibilidade de perdas relacionadas ao não cumprimento 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, compromissos de crédito ou outras opera-
ções de natureza semelhante. • A possibilidade de perdas associadas ao não cum-
primento 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 Companhia que visa a garantir o cumprimento
do determinado na política da Companhia 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 processo, sendo responsável pela avaliação do risco de
crédito emissões e emissores com os quais as empresas da XP Controle mantém
ou pretendem manter relações creditícias, ou intencionam recomendar posições de
risco de crédito a clientes. Cabe à área de análise de crédito também a recomenda-
ção 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 créditos avaliados são elegíveis como risco de contraparte ou outros para os di-
versos veículos das empresas da Companhia. Com relação aos créditos destinados
à distribuição para a base de clientes da XP CCTVM, são determinados também os
limites de crédito para cada emissor e emissão estruturada. A revisão dos créditos
avaliados no Comitê Consultivo de Crédito é realizada periodicamente pela Área
de Análise de Crédito, de acordo com normas e metodologias internas. A área de
risco é subordinada 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 2017, tais ativos eram substancialmente representados
por aplicações interfinanceiras cujas contrapartes são bancos brasileiros com baixo
risco de crédito, títulos emitidos pelo governo brasileiro, bem como operações de
instrumentos financeiros derivativos 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 que representa a exposição ao risco do crédito
está demonstrado no quadro abaixo:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Caixa e equivalentes de caixa 115.490 13 761.780 574.189
Ativos financeiros
Aplicações interfinanceiras
 de liquidez - - 6.081.800 934.979
Títulos públicos - - 4.549.312 2.085.046
Títulos privados - 5.465 2.523.441 910.382
Instrumentos financeiros
 derivativos - - 1.692.031 559.476
Operações de crédito - - - 1.422
Negociação e intermediação
 de valores - - 898.316 671.842
Rendas a receber - 39.843 220.818 129.828
Outros ativos 124.310 171.318 215.363 212.843
Total 239.800 216.639 16.942.862 6.080.007
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(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 con-
sideração diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. A Companhia
possui política de gerenciamento de risco de liquidez, que visa garantir um nível
mínimo de liquidez considerado adequado pela Alta 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 Diretoria Executiva,
evitando desta forma eventual conflito de interesse com áreas tomadoras de liqui-
dez. 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 recursos 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. O quadro a seguir apresenta os
ativos e passivos da Companhia segregados por seus respectivos vencimentos.
Pelo fato dos depósitos de clientes registrados na rubrica passiva “Negociação e
intermediação de valores” não possuírem vencimento contratual, foram alocados
na coluna “Até 1 mês”, não considerando a análise comportamental de resgates
para este tipo de conta. Tal alocação faz com que os passivos apresentados
sejam superiores aos ativos nesta faixa de vencimento, porém não representa
um risco de liquidez. Adicionalmente, os Instrumentos de Dívida estão repre-
sentados por títulos públicos emitidos pelo governo brasileiro e títulos privados,
apresentados no quadro abaixo pela sua respectiva data de vencimento, mesmo
se tratando de instrumentos com alta liquidez que podem ser negociados a qual-
quer momento.

31/12/2018
Controladora

Ativos
Até 1 
mês

Até 
3 

me-
ses

De 4 
a 12 
me-
ses

De 1 a 5 
anos

Aci-
ma 

de 5 
anos

Fluxo 
de caixa  
contra-

tual
Caixa e equivalentes de caixa 115.490 - - - - 115.490
Instrumentos financeiros - - - - - -
Rendas a receber - - - - - -
Impostos e contribuições a compensar 4.226 - - - - 4.226
Despesas antecipadas - - - - - -
Outros ativos 1.411 - - 122.899 - 124.310
Ativo fiscal diferido 57 - - - - 57
Total 121.184 - - 122.899 - 244.083

31/12/2018
Controladora

Passivos
Até 1 
mês

Até 
3 

me-
ses

De 4 
a 12 
me-
ses

De 1 a 5 
anos

Aci-
ma 

de 5 
anos

Fluxo 
de caixa 
contra-

tual
Fornecedores 168 - - - - 168
Obrigações por empréstimos - - - - - -
Obrigações fiscais e previdenciárias 1.548 - - - - 1.548
Obrigações sociais e estatutárias - - - - - -
Outros passivos - - - 174.508 - 174.508
Total 1.716 - - 174.508 - 176.224

31/12/2018
Controladora

Ativos 244.083
Passivos (176.225)
Total 67.858

31/12/2017
Controladora

Ativos
Até 1 
mês

Até 3 
meses

De 4 
a 12 

meses
De 1 a 5 

anos

Acima 
de 5 

anos

Fluxo de 
caixa  

contratual
Caixa e equivalentes de caixa 13 - - - - 13
Instrumentos financeiros - - - 5.465 - 5.465
Rendas a receber - 39.843 - - - 39.843
Impostos e contribuições
 a compensar 3.297 - - - - 3.297
Despesas antecipadas 54 - - - - 54
Outros ativos - - -171.318 - 171.318
Ativo fiscal diferido - - - 548 - 548
Total 3.364 39.843 -177.331 - 220.538

31/12/2017
Controladora

Passivos
Até 1 
mês

Até 3 
meses

De 4 
a 12 

meses
De 1 a 5 

anos

Acima 
de 5 

anos

Fluxo de 
caixa  

contratual
Fornecedores 160 - - - - 160
Instrumentos financeiros - 10.201 - - - 10.201
Obrigações fiscais e
 previdenciárias 956 - - - - 956
Obrigações sociais e estatutárias 3.655 - - - - 3.655
Outros passivos - - -102.981 - 102.981
Total 4.771 10.201 -102.981 - 117.953

31/12/2017
Controladora

Ativos 220.538
Passivos (117.953)
Total 102.585

31/12/2018
Consolidado

Ativos
Até 1 
mês

De 1 a 3 
meses

De 4 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima 
de 5 

anos

Fluxo de 
caixa con-

tratual
Caixa e equiva-
 lentes de caixa 761.780 - - - - 761.780
Aplicações inter-
 financeiras de
  liquidez 1.619.958 2.574.878 1.886.964 - - 6.081.800
Instrumentos
 financeiros 1.432.532 117.372 413.057 4.155.480 955.894 7.074.335
Instrumentos
 financeiros
  derivativos 628.222 233 471.881 555.194 36.501 1.692.031
Negociação e
 intermediação
  de valores 898.316 - - - - 898.316
Rendas a receber 220.818 - - - - 220.818
Impostos e
 contribuições
  a compensar 215.635 - - - - 215.635
Despesas
 antecipadas 5.732 10.523 40.996 40.323 98 97.672
Outros ativos 12.899 20 22.892 180.773 - 216.584
Ativo fiscal diferido 37.689 9.247 13.089 80.415 - 140.440
Total 5.833.581 2.712.273 2.848.879 5.012.185 992.493 17.399.410

31/12/2018
Consolidado

Passivos
Até 

 1 mês
De 1 a 3 
meses

De 4 
a 12 

meses
De 1 a 5 

anos

Acima 
de 5 

anos

Fluxo  
de caixa 

contratual
Instrumentos financei-
 ros derivativos 152.971 182 242.506 560.798 34.942 991.399
Instrumentos
 financeiros 770.270 478.741 10.568 - - 1.259.579
Obrigações por opera-
ções compromissadas 6.640.694 - - - - 6.640.694
Obrigações por
  empréstimos 19.032 7.995 87.436 460.719 - 575.182
Debêntures - - - 406.538 - 406.538
Negociação e interme-
 diação de valores 5.307.366 - - - - 5.307.366
Fornecedores 134.830 - - - - 134.830
Provisões e
 contingências
  passivas - - - 17.474 - 17.474
Obrigações fiscais e
 previdenciárias 131.146 - - - - 131.146
Obrigações sociais
 e estatutárias 227.409 - - - - 227.409
Outros passivos - - - 238.751 - 238.751
Total 13.383.718 486.918 340.510 1.684.280 34.942 15.930.368

31/12/2018
Controladora

Ativos 17.399.410
Passivos (15.930.367)
Total 1.469.043

31/12/2017
Consolidado

Ativos
Até 1 
mês

De 2 a 3 
meses

De 4 
a 12 

meses
De 1 a 5 

anos
Acima de 

5 anos

Fluxo 
de caixa  

contratual
Caixa e equivalentes
 de caixa 153.231 - - - - 153.231
Aplicações interfi-
 nanceira de liquidez 934.979 - - - - 934.979
Instrumentos
 financeiros 789.923 53.825 50.101 1.399.392 1.491.887 3.785.128
Instrumentos
 financeiros
  derivativos 149.481 132.475 121.553 116.244 39.723 559.476
Negociação e
 intermediação
  de valores 671.842 - - - - 671.842
Operações de crédito 1.422 - - - - 1.422
Rendas a receber 129.828 - - - - 129.828
Impostos e contribui-
 ções a compensar 45.342 - - - - 45.342
Despesas
 antecipadas 1.752 9.240 18.342 35.603 460 65.397
Outros ativos 41.524 - - 171.319 - 212.843
Ativo fiscal diferido - - - 220.216 - 220.216
Total 2.919.324 195.540 189.996 1.942.774 1.532.070 6.779.704

31/12/2017
Consolidado

Passivos
Até 1 
mês

De 2 a 
3 me-

ses

De 4 
a 12 

meses
De 1 a 5 

anos

Acima 
de 5 

anos

Fluxo  
de caixa 

contratual
Derivativos passivos 40.318 81.585 80.255 81.863 40.339 324.360
Instrumentos financeiros 712.666 - - - - 712.666
Obrigrigações por ope-
rações compromissadas 514.018 - - - - 514.018
Obrig. por empréstimos 14.286 10.201 80.266 772.472 - 877.225
Negociação e interme-
 diação de valores 3.110.537 - - - - 3.110.537
Fornecedores 71.653 - - - - 71.653
Provisões e
 contingências passivas - - - 11.843 - 11.843
Obrigações fiscais e
 previdenciárias 61.809 - - - - 61.809
Obrigações sociais e 
estatutárias 218.510 - - - - 218.510
Outros passivos - - - 153.057 - 153.057
Total 4.743.797 91.786 160.521 1.019.235 40.339 6.055.678

31/12/2017
Consolidado

Ativos 6.779.704
Passivos (6.055.678)
Total 724.026
(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 XP Controle e suas controladas, ou no valor de suas participações em
instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é con-
trolar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao
mesmo tempo otimizar o retorno. A administração de risco de mercado das opera-
ções 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 negócios e aos limites definidos pelo Comitê de Risco. A principal fer-
ramenta utilizada para mensurar e controlar o risco de exposição da XP Controle e
suas controladas ao mercado, principalmente quanto à sua carteira de ativos para
negociação, é o programa Maps Luna, que calcula a alocação de capital com base
nas parcelas de exposição de risco de mercado constantes nos normativos ema-
nados pelo BACEN para as instituições financeiras, os quais são tomados como
base para a verificação da exposição ao risco dos ativos da XP Controle e de suas
controladas. Para atendimento às disposições do órgão regulador, as instituições
financeiras do Grupo XP fazem o controle diário da exposição pelo cálculo das
parcelas de risco, registrando os resultados no Documento 2011 - Demonstrativo
Diário de Acompanhamento das Parcelas de Requerimento de Capital (DDR),
conforme disposto na Carta-circular nº 3.331/08 do BACEN, submetendo-o dia-
riamente para essa instituição. 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 desenquadramento e reportar ao Comitê
todos os eventos atípicos. Além do controle efetuado pela ferramenta, a XP Con-
trole e suas controladas adotam 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, conse-
quentemente, menor exposição ao risco. No caso de desenquadramento dos limi-
tes operacionais, o gestor da Tesouraria deve tomar medidas necessárias para o
reenquadramento o mais rápido possível. (e1) Risco de moeda. A XP Controle e
suas controladas estão sujeitas ao risco de moeda em função de possuírem par-
ticipação na XP Holding International e na XP Holding UK Ltd, cujo investimento 
em 31 de dezembro de 2018 era de USD 38.202 (31 de dezembro de 2017: USD
30.328) e GBP 4.223 (31 de dezembro de 2017: GBP 334.565).  A XP Controle
S.A. gerencia o risco de moeda oriundo de investimento liquido no exterior, confor-
me detalhado na nota 10. De acordo com o gerenciamento de risco do Grupo XP,
quando necessário a XP Controle opera com derivativos para mitigar os riscos de 
moeda. (e2) Risco de taxa de juros. Decorre da possibilidade da XP Controle e
suas controladas sofrerem ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas
de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Na data das informa-
ções financeiras, os instrumentos financeiros com risco de taxa de juros da XP
Controle e suas controladas são:
Ativos financeiros 31/12/2018 31/12/2017
Selic/DI 5.338.891 2.736.343
IGPM 9.402 7.893
IPCA 1.767.080 251.780
PRE 8.854.253 74.300
TJLP 30.772 36.176
Cupom Cambial 9.116 -
Passivos financeiros 31/12/2018 31/12/2017
Selic/DI 944.416 111.237
IGPM 3.013 5.008
IPCA 106.309 713
PRE 6.719.368 4
TJLP 30.596 -
Cupom Cambial 7.760 -
(e3) Outros riscos de preço de mercado. Outro risco de preço de mercado é o 
risco decorrente da variação de preço da carteira dos fundos de investimentos e 
de ações listadas em bolsa de valores, mantidas na carteira própria da XP Contro-
le e suas controladas, que podem afetar o seu resultado. O risco de preço é geren-
ciado pela Administração da XP Controle e suas controladas, pela diversificação 
da sua carteira e/ou por meio da utilização de contratos de derivativos, como op-
ções ou futuros. (e4) Análise de sensibilidade. A XP Controle e suas controladas 
de acordo com as informações de mercado realizou a análise de sensibilidade por 
fatores de risco de mercado considerados relevantes. As maiores perdas resultan-
tes, por fator de risco, em cada um dos cenários, foram apresentadas com impacto 
no resultado, fornecendo uma visão da exposição por fator de risco da XP Controle 
e suas controladas em cenários excepcionais. As análises de sensibilidades aqui 
apresentadas não consideram a dinâmica de funcionamento das áreas de risco e 
de tesouraria, pois uma vez constatada perdas relativas a estas posições, medi-
das mitigadoras do risco são rapidamente acionadas, minimizando a possibilidade 
de perdas significativas.

(R$ milhões) 31/12/2018
Carteira de negociação Exposições Cenários
Fatores de risco Risco de variação em: I II III
Prefixado Taxa de juros prefixadas em reais (0,57) (17,21) (34,41)
Moedas estrangeiras Taxas de câmbio (0,39) (0,98) (5,03)
Índices de preços Taxas de cupons de inflação (0,02) (0,80) (1,60)
Ações Preços de ações 0,88 (6,58) 4,87

0,10 (25,57) (36,17)
(R$ milhões) 31/12/2017
Carteira de negociação Exposições Cenários
Fatores de risco Risco de variação em: I II III
Prefixado Taxa de juros prefixadas em reais (0,05) (0,98) (0,35)

Cupons cambiais
Taxa de cupons de moedas
 estrangeiras 0,04 0,03 (0,73)

Moedas estrangeiras Taxas de câmbio - 2,58 2,34
Índices de preços Taxas de cupons de inflação - (0,13) (0,26)
Ações Preços de ações 0,23 11,34 (14,69)

0,22 12,84 (13,69)
Cenário I: Acréscimo de 1 ponto-base nas taxas na curva juros pré-fixada, cupons 
cambiais, inflação e 1 ponto percentual nos preços de ações e moedas; Cenário 
II: Aplicação de choques de 25 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado, 
cupons cambiais, inflação, tanto de subida quanto de queda, sendo consideradas as 
maiores perdas resultantes por fator de risco; e Cenário III: Aplicação de choques de 
50 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado, cupons cambiais, inflação e 
índices de taxas de juros, tanto de crescimento quanto de queda, sendo considera-
das as maiores perdas resultantes por fator de risco. (f) Risco operacional. Risco 
operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes de uma variedade 
de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da XP Con-
trole e suas controladas, e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e 
liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões 
geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de 
todas as operações da XP Controle e suas controladas. O objetivo da XP Contro-
le e suas controladas 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 criativi-
dade. 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 XP Controle e suas controladas para a administração de riscos 
operacionais nas seguintes áreas: (i) Exigências para segregação de funções, in-
cluindo a autorização independente de operações; (ii) Exigências para reconciliação 
e monitoramento de operações; (iii) Cumprimento com exigências regulatórias e 
legais; (iv) Documentação de controles e procedimentos; (v) Exigências para ava-
liação 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 comerciais. Em atendimento à exigência do Banco Central do Brasil, por 
meio da Resolução 4.557/17, do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e aderência 
as melhores práticas do mercado, o Grupo XP adotou uma política de gestão integra-
da de riscos que constitui um conjunto de princípios e diretrizes de gestão dos riscos, 
pelos quais visa disseminar e fortalecer a cultura do tratamento do risco entre os co-
laboradores, incluindo processos de identificação, mensuração, avaliação, monito-
ramento, reporte, controle e mitigação dos riscos, bem como estabelecer os respec-
tivos papéis e responsabilidades em seus diversos níveis, compatível com os riscos 
incorridos pelo Grupo XP de acordo com a natureza e complexidade dos produtos 
e serviços oferecidos aos clientes. A descrição da estrutura encontra-se disponível 
em nosso site. 6. Caixa e equivalentes de caixa. As disponibilidades em moeda na-
cional 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. Controladora Consolidado

31/12/201831/12/201731/12/201831/12/2017
Disponibilidades (Caixa) 9 13 68.713 153.231
Aplicações interfinanceiras
 de liquidez (a) - - 488.809 420.958
Certificado de Depósito (b) 115.481 - 204.258 -
Total 115.490 13 761.780 574.189
(a) São consideradas caixa e equivalentes de caixa todas as aplicações interfinancei-
ras de liquidez com prazo original ou inferior a 90 dias (exceto posição financiada). (b)

São considerados caixa e equivalentes de caixa os Certificados de Depósito Bancá-
rio com liquidez diária.
7. Aplicações interfinanceiras de liquidez Consolidado
Compromissadas 31/12/2018 31/12/2017
Debêntures (a) - 522
Letras do Tesouro Nacional (b) 4.911.635 904.451
Notas do Tesouro Nacional (b) 1.170.165 30.006
Total (c) 6.081.800 934.979
(a) Refere-se à aplicação de renda fixa pós-fixada e de baixo risco emitidos por insti-
tuições financeiras, lastreadas em debêntures. (b) As aplicações em operações com-
promissadas lastreadas em títulos públicos referem-se a operações de compra de 
títulos públicos com compromisso de venda originadas na XP CCTVM e nos fundos 
exclusivos e foram praticadas a uma taxa média prefixada de 6,43 % a.a. (6,89% a.a. 
em 31 de dezembro de 2017). 
8. Ativos e passivos financeiros
Ativos financeiros Controladora

31/12/2017

Valor justo por meio do resultado

Sem 
venci-
mento

Até 3 
me-
ses

De 3 
a 12 

meses

Acima  
de 12 

meses

Valor  
a Mer 
cado Custo

Carteira livre
Certificado de Depósito Bancário - - - 5.465 5.465 5.403
Total ativos financeiros - - - 5.465 5.465 5.403
Ativos financeiros 31/12/2017

Valor justo por meio do resultado

Sem 
venci-
mento

Até 3 
me-
ses

De 3 
a 12 

meses

Acima 
de 12 

meses

Valor  
a Mer- 
cado Custo

Carteira livre
Certificado de Recebíveis
 Imobiliários - - - 33.308 33.308 34.080
Cotas de fundos de investimentos 265.755 - - -265.755265.755
Instrumentos financeiros
 derivativos (nota 9) - 374 -147.316147.690147.690
Total ativos financeiros 265.755 374 -180.624446.753447.525

Ativos financeiros Consolidado
31/12/2018

Valor justo por meio do resultado Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Valor a Mercado Custo
Carteira livre
Cédula de Crédito Imobiliário - - - 4.883 4.883 3.697
Certificado de Depósito Bancário - 954 29.088 74.113 104.155 103.294
Certificado de Operações Estruturadas - - 3.633 19.316 22.949 21.275
Certificados de Recebíveis do Agronegócio - 2.986 5.942 76.946 85.874 85.668
Certificado de Recebível Imobiliário - - 4.238 202.929 207.167 208.422
Debêntures - 1.070 1.832 323.501 326.403 325.459
Letra de Câmbio - 8 574 226 808 806
Letra de Crédito do Agronegócio - 337 702 1.252 2.291 2.295
Letra de Crédito Imobiliário - 75 25.961 213 26.249 26.269
Letra Financeira - 186 2.747 13.190 16.123 16.476
Letra Financeira do Tesouro - 42.673 - 989.223 1.031.896 1.029.362
Letra do Tesouro Nacional - 3.291 1.084 17.070 21.445 21.240
Nota do Tesouro Nacional-B - - 2.831 1.056.031 1.058.862 1.046.730
Nota do Tesouro Nacional-F - - - 20.867 20.867 18.500
Outros (a) 3.285 - 35.232 112.332 150.849 150.849
Ações de companhias abertas 943.765 - - - 943.765 943.765
Cotas de fundos de investimento 248.196 - - - 248.196 248.196
Dados em garantia
Letra Financeira do Tesouro - 70.981 - 1.648.264 1.719.245 1.709.857
Letra do Tesouro Nacional - - - 1.219 1.219 1.213
Outros 16.059 - - - 16.059 16.059
Ações de companhias abertas 183.279 - - - 183.279 183.309
Cotas de fundos de investimento 32.264 - - - 32.264 32.264
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Carteira livre
Letra do Tesouro Nacional - - 145.483 196.314 341.797 340.551
Dados em garantia
Letra do Tesouro Nacional - - - 353.981 353.981 348.180
Avaliados ao custo amortizado
Carteira livre
Outros - - 153.709 - 153.709 155.292
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 9) - 628.432 471.882 591.717 1.692.031 1.692.031
Total ativos financeiros 1.426.848 750.993 884.938 5.703.587 8.766.366 8.731.059
Ativos financeiros Consolidado

31/12/2017
Valor justo por meio do resultado Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Valor a Mercado Custo
Carteira livre
Letra do Tesouro Nacional - 25 89 2.447 2.561 2.476
Letra Financeira do Tesouro - 4.846 2.980 802.599 810.425 810.075
Nota do Tesouro Nacional-B - - 356 8.140 8.496 7.951
Nota do Tesouro Nacional-F - - - 612 612 619
Certificado de Depósito Bancário - 7.250 4.084 288.896 300.320 300.294
Certificado de Operações Estruturadas - - 326 11.742 12.068 10.496
Certificado de Recebível Imobiliário - - 416 65.790 66.206 68.634
Cédula de Crédito Imobiliário - - - 4.511 4.511 4.275
Certificados de Recebíveis do Agronegócio - - 99 33.263 33.362 36.526
Letra de Crédito Imobiliário - 12 921 2.436 3.369 3.375
Letra de Crédito do Agronegócio - 356 1.344 4.553 6.253 6.256
Letra de Câmbio - 470 643 70 1.183 1.185
Debêntures - - 93 396.211 396.304 398.577
Outros (a) - - - 92.269 92.269 92.269
Ações de companhias abertas 388.383 - - - 388.383 381.798
American Depositary Receipt 41 - - - 41 131
Brazilian Depositary Receipt 2.890 - - - 2.890 3.048
Cotas de fundos de investimento 131.766 - - - 131.766 131.758

Dados em garantia
Letra Financeira do Tesouro - 41.089 38.749 1.177.651 1.257.489 1.254.259
Ações de companhias abertas 236.620 - - - 236.620 232.611
Cotas de fundos de investimento 30.000 - - - 30.000 30.000

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 9) - 281.955 121.553 155.968 559.476 559.476
Total ativos financeiros 789.700 336.003 171.653 3.047.248 4.344.604 3.776.613
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Posição passiva Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado 2.250.978 1.037.026
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 9) 991.399 324.360
Instrumentos financeiros 1.259.579 712.666
(a) Refere se substancialmente a “bonds” emitidos e negociados no exterior. 9. Ins-
trumentos financeiros derivativos. Os contratos derivativos têm seus valores de 
referência registrados em contas de compensação e os ganhos e as perdas regis-
trados em contas patrimoniais em contrapartida a contas de resultado. O valor de 
mercado dos instrumentos financeiros derivativos, compostos por operações de 
futuros, termo, opções e swaps, é apurado de acordo com os seguintes critérios: 
Futuros - com base nos ajustes apropriados/pagos diariamente determinados com 
base nos preços de fechamento obtidos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Termo 
- pelo valor de cotação de mercado à vista, sendo as parcelas a receber ou a pagar
prefixadas para uma data futura, ajustadas a valor presente, com base nas taxas de
mercado, divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Opções - preço médio de
negociação no dia da apuração ou, quando não disponível, com base em modelos
de precificação. Swap – pelo método de fluxo de caixa descontado, cujas taxas de 
desconto utilizadas são divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. As posições 
com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
estão demonstradas a seguir: Consolidado

31/12/2018
Ativo Passivo

Valor de 
mercado

Valor de 
referência

Valor de 
mercado

Valor de 
referência

Derivativos Cambiais
Contratos a termo
Até 3 meses 3.630 236.306 64 1.206
De 3 a 12 meses 609 3.172 25 778
Acima de 12 meses - - 173 250

Contratos de futuros
Até 3 meses 4.613 2.823.426 - -
De 3 a 12 meses 1.986 2.855.999 - -

Opções
Até 3 meses 48.890 467.027 20.762 560.051
De 3 a 12 meses 57.991 1.246.538 138.882 1.459.080
Acima de 12 meses 8.689 20.498 12.274 39.973

Derivativos de Ação e Índices de ações
Contratos a termo
Até 3 meses 342.681 342.681 16.908 16.908

Opções
Até 3 meses 205.214 4.093.383 106.837 1.682.149
De 3 a 12 meses 157.846 1.404.788 63.252 1.561.063
Acima de 12 meses 2.571 2.456 2.659 2.584

Derivativos de Commodities
Opções
Até 3 meses 542 114 630 68
De 3 a 12 meses 1.040 99 761 62

Derivativos de Taxa de Juros
Contratos de swaps
Até 3 meses 4.675 551.014 7.710 1.050.213
De 3 a 12 meses 25.054 605.099 25.094 606.303
Acima de 12 meses 214.533 2.298.615 214.928 2.324.788

Opções
Até 3 meses 635 28.691.871 241 33.151.500
De 3 a 12 meses 17.865 25.726.262 14.492 27.085.352
Acima de 12 meses 365.924 17.093.347 365.707 17.037.793

Contratos a termo
Até 3 meses 17.552 17.552 - -
De 3 a 12 meses 209.491 209.491 - -

1.692.031 - 991.399 -
Consolidado

31/12/2017
Ativo Passivo

Valor de 
mercado

Valor de 
referência

Valor de 
mercado

Valor de 
referência

Derivativos Cambiais
Contratos a termo

Até 3 meses 1.369 237.099 22.857 680.894
De 3 a 12 meses 29 1.037
Acima de 12 meses 16.151 403.087 17.309 426.269

Contratos de futuros
Até 3 meses 40 158.743 37 344.163
De 3 a 12 meses - 3.368 - -

Opções
Compra
Até 3 meses 21.729 592.994 8.414 236.023
De 3 a 12 meses 4.298 15.811 1.917 13.127
Acima de 12 meses 1.161 63.913

Venda
Até 3 meses 2.704 162.464 2.315 164.239
De 3 a 12 meses 1.312 26.024 4.842 269.986
Acima de 12 meses - - 251 884

Derivativos de Ação e
 Índices de ações
Contratos a termo

Até 3 meses 119.805 119.404 - -
De 3 a 12 meses 13.796 13.792 - -

Contratos de futuros
Até 3 meses 334 193.212 313 343.068
De 3 a 12 meses - 36.431 - 66.328
Acima de 12 meses - 113.233 - 103.833

Opções
Compra
Até 3 meses 93.624 2.575.997.910 52.530 1.652.875.078
De 3 a 12 meses 69.293 3.487.390.398 48.218 3.091.085.282
Acima de 12 meses 2.605 63.992.842 1.445 29.203.232

Venda
Até 3 meses 39.721 909.778.519 26.972 412.171.230
De 3 a 12 meses 24.725 758.976.531 16.284 538.858.438
Acima de 12 meses 2.939 713.199.729 2.837 531.567.068

Derivativos de 
Commodities
Contratos de futuros

Até 3 meses - 8.513 - -
De 3 a 12 meses - 546 - 1.038.017

Opções
Compra
Até 3 meses 728 51 691 49
De 3 a 12 meses 59 9 47 4

Venda
Até 3 meses 148 12 11 1
De 3 a 12 meses 131 10 78 11

Derivativos de Taxa de Juros
Contratos de swaps

Até 3 meses 1.753 147.299 7.763 322.037
De 3 a 12 meses 7.939 171.664 8.840 182.231
Acima de 12 meses 133.112 2.752.105 100.360 2.146.079

559.476 - 324.360 -
10. Hedge Contábil. Conforme CPC 48, as relações de hedge são de três tipos:
Hedge de Valor Justo, Hedge de Fluxo de Caixa e Hedge de Investimento Líquido
de Operações no Exterior. Na contabilidade de hedge, o fator de risco mensurado
pela XP Controle S.A. refere-se ao risco de perda nas operações sujeitas à variação
cambial de investimento líquido no exterior oriundo da moeda funcional da operação
no exterior em relação à moeda funcional da matriz, através da contratação de NDF.  
A XP Investimentos S.A. realiza o gerenciamento de risco através da relação econô-
mica entre os instrumentos de hedge e objetos de hedge, onde se espera que esses
instrumentos se movam em sentidos contrários, nas mesmas proporções, com o ob-
jetivo de neutralização dos fatores de riscos. A avaliação quanto à eficácia e medição
da ineficácia dessa estratégia, adotada é o Dollar Offset Method. O Dollar Offset Me-
thod é baseado em uma comparação da variação do valor justo (fluxo de caixa), do
instrumento de hedge, atribuível às variações das taxas de câmbio e o ganho (perda)
decorrente da variação entre as taxas de câmbio sobre o montante do investimento
no exterior designado como objeto de hedge.

31/12/2018

Objeto de Hedge

Valor Contábil  
do Objeto  

de Hedge (1)
Variação no Valor 

Utilizado para  
Calcular a Inefeti-
vidade de Hedge

Reserva de 
Conversão de 
Moeda Estran-

geira (2)Ativos
Passi-

vos
Risco Cambial: Hedge de 
Investimento de Operações 
Líquidas no Exterior - 225.901 (17.495) -
Risco Cambial: 
Investimento de Operações 
Líquidas no Exterior 148.025 - - 18.645
Total - - (17.495) 18.645
(1) Os instrumentos de hedge incluem a alíquota de overhedge de 34% referente a
impostos. (2) Valores registrados na rubrica de variação no ajuste de conversão no
inves timento no exterior CTA.

31/12/2017

Objeto de Hedge

Valor Contábil  
do Objeto  

de Hedge (1)

Variação no Valor 
Utilizado para Cal-
cular a Inefetivida-

de de Hedge

Reserva de 
Conversão 

de Moeda 
EstrangeiraAtivos Passivos

Risco Cambial: Hedge de 
Investimento de Operações 
Líquidas no Exterior - 145.552 (3.124) -
Risco Cambial: 
Investimento de Operações 
Líquidas no Exterior 100.158 - - 2.034
Total - - (3.124) 2.034
11. Rendas a receber Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Clientes (a) 203.608 118.954
Dividendos e JCP a receber - Fundos 18.852 10.385
Outros 181 489
(-) Provisão de devedores duvidosos (1.823) -
Total 220.818 129.828
(a)  Referem-se a valores a receber de rebate de taxa de administração e performance
decorrente da distribuição de fundos e valores a receber pela gestão de fundos efe-
tuados pela XP Gestão além de valores a receber referente à prestação de serviços, 
os quais possuem prazo médio de realização de 30 dias. Não existe concentração 
nos saldos a receber em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

12. Impostos e contribuições a compensar Controladora
31/12/2018 31/12/2017

Federais 4.226 3.297
Total 4.226 3.297

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Federais 214.838 45.041
Municipais 698 301
Outros 98 -
Total 215.634 45.342
13. Despesas antecipadas. A despesa antecipada apresenta a seguinte compo-
sição consolidada: Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Wolwacz & Ruschel Ltda. 1.321 2.009
Pan – Programa de aceleração de negócios 22.125 30.541
Outras despesas pagas antecipadamente (a) 74.226 32.847
Total 97.672 65.397
(a) Inclui substancialmente despesas pagas antecipadamente referente a campanha
de marketing. (a) Wolwacz & Ruschel Ltda.. Em 01 de abril de 2011, a XP CCTVM
contratou a Wolwacz & Ruschel Ltda. (“WR”), sociedade que atua na área Educa-
cional ministrando cursos relacionados a temas do mercado financeiro, para realizar
eventos educacionais relacionados à sua atuação. Os eventos incluem, mas não se
limitam a, cursos, seminários, workshops e palestras. A realização engloba a criação, 
promoção e organização do Evento pela WR com todos os custos a isso inerentes. 
Além desses serviços, a WR disponibiliza projetos de estratégias operacionais para
o mercado de renda variável, que poderão ser inseridas como ferramentas a se-
rem utilizadas por todos os clientes da XP CCTVM no home broker. Adicionalmente, 
faz parte de seus serviços educacionais a divulgação da marca da XP CCTVM e a 
indicação desta aos participantes dos cursos promovidos pela WR que se mostra-
rem interessados em realizar operações no mercado financeiro. Pelo contrato, a XP 
CCTVM investida de XP investimentos pagou o montante de R$5.250, cuja despe-
sa está sendo amortizada pelo prazo de vigência do contrato, que é de dez anos. 
(b) Pan - Programa de aceleração de negócios. A partir do primeiro semestre de
2014, a XP CCTVM implantou uma campanha de incentivo à captação de novos 
clientes (Pan - Programa de aceleração de negócios) com sua rede de agentes au-
tônomos, oferecendo um adiantamento de remuneração com o objetivo principal 
de incrementar a captação de recursos e por consequência o incremento da receita 
que será gerada ao longo do tempo por tais investimentos. Essa campanha prevê 

o pagamento de um incentivo financeiro para ativação de novas contas e aumento
de custódia. A Administração entende que tais valores se caracterizam como parte
da remuneração dos agentes autônomos e, desta forma, estão classificados como
despesas antecipadas e, de acordo com estudo técnico, estão sendo apropriadas ao
resultado, linearmente, durante quatro anos. 
14. Outros ativos Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Revenda de Ações (a) 122.899 170.912 122.899 170.912
Adiantamentos - - 4.680 3.127
Valores a receber -
 agentes autônomos - - 11.161 13.399
Reembolsos - - 2.432 1.496
Valores em garantia de 
contingências - - 14.850 10.302
Taxa de custódia - - 6.935 9
Contratos de mútuo - 406 44.152 10.360
Carteira de câmbio - - 3.694 3.033
Outros (a) 1.411 - 7.998 205
(-) Provisão de devedores
 duvidosos - - (3.437) -
Total 124.310 171.318 215.364 212.843
(a) Referem-se a valores a receber na controladora pela venda à prazo de ações em
tesouraria, com vencimento em até 3 anos da data do contrato de compra e venda de 
ações, atualizadas pelo índice DI.
15. Investimentos – Participação societária direta

31/12/2018

Controlada direta
Partici- 

pação %
Investi-
mento

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
líquido

Resultado 
de equiva-

lência
XP Investimentos S.A. (a) 30,12% 627.888 1.626.345 465.329 139.694
XDEX Participações S.A. 63,49% 14.129 26.000 (3.747) (2.379)
Total - 642.017 - - 137.315

31/12/2017

Controlada direta
Participa-

ção %
Investi-
mento

Patrimô-
nio líquido

Lucro 
líquido

Resultado de 
equivalência

XP Investimentos S.A. 31,87% 363.727 1.143.799 413.874 95.267
(a) A variação no investimento decorre principalmente do impacto de R$ 184.380 ge-
rado pelo aporte de capital realizado em agosto de 2018 pelo Itaú Unibanco S.A. na
XP Investimentos S.A..

Consolidado
31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017

Antes da  
compensação

Valor  
Compensado

Depois da  
compensação

Antes da  
compensação

Valor  
Compensado

Depois da 
compensação

Caixa e registro de liquidação - Ativo 4.598.803 (4.434.468) 164.335 2.192.711 (2.191.454) 1.257
Devedores por liquidação pendente - Ativo 733.981 - 733.981 660.234 - 660.234
Outros - - - 10.351 - 10.351
Total Ativo 5.332.784 (4.434.468) 898.316 2.863.296 (2.191.454) 671.842
Caixa e registro de liquidação - Passivo 4.524.528 (4.433.734) 90.794 2.410.408 (2.191.454) 218.954
Credores por liquidação pendente - Passivo 5.216.572 - 5.216.572 2.891.583 - 2.891.583
Total Passivo 9.741.100 (4.433.734) 5.307.366 5.301.991 (2.191.454) 3.110.537

b) Outras informações: Detalhes das empresas controladas: 31/12/2018

Controlada direta
Ativo  

Circulante
Ativo não 
circulante

Passivo  
circulante

Passivo não 
 circulante

Resultado  
operacional bruto

Resultado  
do exercício

Resultado  
abrangente total

XP Investimentos S.A. 973.082 1.892.298 61.763 2.803.617 146.637 461.440 467.159
XDEX Participações S.A. 19.750 3.152 48 22.854 134 (3.146) (3.146)

31/12/2017

Controlada direta
Ativo  

Circulante
Ativo não 
circulante

Passivo  
circulante

Passivo não 
 circulante

Resultado  
operacional bruto

Resultado  
do exercício

Resultado  
abrangente total

XP Investimentos S.A. 326.683 3.245.434 171.473 3.400.644 (139.949) 413.874 342.980

O Grupo XP não teve instrumentos financeiros sujeitos a compensação aos quais 
não foram compensados.
21. Obrigações fiscais e previdenciárias Controladora

31/12/2018 31/12/2017
IRPJ 1.076 844
CSLL 417 66
COFINS 47 39
PIS 8 6
INSS 1 1
Total 1.549 956

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

IRPJ 80.595 27.187
CSLL 18.028 5.390
COFINS 13.831 7.782
ISS 9.399 7.929
PIS 2.595 1.318
INSS 3.404 8.252
Outros 5.010 3.951
Total 132.862 61.809
22. Outros passivos Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Aquisição de bens e direitos - - 635 1.749
Recompra de Ações (a) 174.508 102.981 174.508 102.982
Despesa com pessoal - - 25.780 23.291
Gratificações - - - 17.450
Carteira de câmbio - - 7.012 4.014
Outros (146) - 132 3.571
Aluguéis a pagar - - 14.624 -
Provisão Matemática de
 Benefícios a Conceder (PMBaC) - - 16.059 -
Total 174.362 102.981 238.749 153.057
(a) Referem-se a ações recompradas pela Controladora e colocadas em tesouraria,
que serão pagas em parcelas semestrais num prazo de até 3,5 anos e atualizadas
pelo índice DI.
23. Impostos e contribuições correntes. (a) Imposto sobre Serviços (ISS).
As controladas XP CCTVM, XP Educação, Tecfinance, Xdex, Infostocks, XP Fi-
nanças e XP Corretora de Seguros recolhem o Imposto sobre Serviços (“ISS”)
no munícipio de São Paulo, às alíquotas aplicáveis de acordo com os tipos de
serviços prestados entre 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento). Por sua vez,
as controladas XP Gestão, XP Vista Asset e XP Advisory recolhem o ISS, atual-
mente, à alíquota de 2% (dois por cento), também no município de São Paulo. A
partir de janeiro de 2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 157/2016, a qual
alterou algumas premissas referentes a cobrança do ISS definidas anteriormente
pela Lei Complementar nº 116/2003. Entre as alterações introduzidas por referida
Lei Complementar está a alteração do local de recolhimento do tributo municipal
para os serviços prestados que se enquadram no item 15.01 da lista de serviços
do ISS, dentre eles “administração de fundos quaisquer”. O imposto devido sobre
as receitas do item 15.01 passou, a partir da entrada em vigor de referida Lei Com-
plementar, a ser devido no local de domicilio do tomador dos serviços, ao invés
do local onde estão domiciliados os prestadores de serviços. Em 28 de março de
2018, foi deferida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5835
no Supremo Tribunal Federal, impetrada pela Confederação Nacional do Sistema
Financeiro - CONSIF, suspendendo a cobrança do ISS incidente sobre os servi-
ços enquadrados no item 1501 nos termos definidos pela Lei Complementar nº
157/2016, ou seja, o recolhimento do imposto passou a ser devido novamente no
local de domicilio do prestador de serviço. As empresas XP Gestão, XP Vista Asset
e XP Advisory, possuem receitas de prestação de serviços oriundas de adminis-

tração de fundos quaisquer e, nesse sentido, efetuaram o recolhimento do ISS 
referente aos fatos geradores de janeiro e fevereiro de 2018, para os municípios de 
domicilio dos tomadores de serviço. Entretanto, amparados pela liminar concedida 
na ADI nº 5835, a partir dos fatos geradores em março de 2018, o ISS foi recolhido 
para o município onde está domiciliado o prestador de serviços, que no caso das 
empresas XP Gestão, XP Vista Asset e XP Advisory, é São Paulo. (b) IR e CS. As 
controladas XP Gestão, Tecfinance, XP Finanças e XP Educação apuram o Im-
posto de Renda e a Contribuição Social com base no Lucro Presumido. As contro-
ladas XP Educação, XP Advisory, Infostocks, XP seguros, Tecfinance e XP Vista 
Asset apuram o Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social (CSLL) com base 
no Lucro Presumido. A base de cálculo, conforme legislação em vigor, foi apurada 
mediante a aplicação do percentual de 32% para Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre a receita bruta de serviços, acrescida de outras receitas, rendimentos 
e ganhos de capital. O Imposto de renda é apurado com base na alíquota de 15%, 
acrescida do adicional de 10% sobre os lucros presumidos trimestrais superiores 
a R$60. A Contribuição Social é calculada à alíquota de 9%. A XP Investimentos, a 
XP Controle 3, a XP Controle 4, a XP Gestão, a XP Finanças e a XP CCTVM apu-
ram o Imposto de Renda e a Contribuição Social com base no Lucro Real em que o 
imposto é apurado com base na alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida 
de adicional de 1-% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. A Contribui-
ção Social é apurada com base na alíquota de 9%, enquanto sob à alíquota de 20% 
(15% até setembro de 2015) na XP CCTVM. Em 06 de outubro de 2015 foi publica-
da a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº 675, que elevou a alíquota 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL, de 15% para 20% sobre os 
lucros tributáveis gerados no período compreendido entre 01 de setembro de 2015 
e 31 de dezembro de 2018 e 15% a partir de 01 de janeiro de 2019, em relação às 
instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitaliza-
ção e das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001. A mesma regra foi utilizada na constituição dos 
impostos diferidos sobre as diferenças temporárias que serão realizadas até 31 
de dezembro de 2018, sendo a alíquota de 25% para o imposto de renda e 20% 
para a contribuição social. (c) PIS e COFINS. As empresas recolhem, ainda, a con-
tribuição para o Programa de Integração Social (PIS) às alíquotas de 0,65% (XP 
Educação, XP Advisory, Tecfinance, XP CCTVM , XP Seguros, XP Vista Asset e 
Infostocks) e 1,65% (XP Investimentos, XP Controle 3, XP Gestão e XP Finanças) 
e para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) à 
alíquota de 3,0% (XP Educação, XP Advisory, Tecfinance, XP Seguros, XP Vista 
Asset, e Infostocks), 4,0% (XP CCTVM) e 7,6% (XP Investimentos, XP Controle 
3, XP Controle 4, XP Gestão e XP Finanças) sobre o total de receitas mensais. A 
XP Investimentos, XP Controle 3, XP Controle 4 e as empresas XP Gestão e XP 
Finanças ainda estão sujeitas à alíquota de 4% (Cofins) e 0,65% (Pis) sobre as 
receitas financeiras. 24. Impostos e contribuições diferidos consolidados. (a) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos consolidados. Abaixo 
está demonstrado o cálculo de imposto de renda e contribuição social diferidos:

31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo fiscal/Base negativa 163.127 47.258
Diferenças temporárias 56.032 220.938
Crédito Tributário decorrente de ágio na aquisição
 de investimentos 161.184 270.955
Base de cálculo IRPJ e CSLL pelo lucro real 380.343 539.151
IRPJ (25%) 95.086 139.492
CSLL (9% e 20%) (a) 45.354 80.724
Total do ativo fiscal diferido 140.440 220.216
(a) Estoque de ativo fiscal diferido de CSLL ajustado para a alíquota de 15% devido ao
término da majoração a partir de 01 de janeiro de 2019. Movimentação dos crédi-
tos tributários e obrigações fiscais diferidos consolidados:

16. Imobilizado de uso e intangível. (a) Imobilizado em uso
Consolidado

Imobili-
zações 

em 
curso

Sistema 
de pro-
cessa-

mento de 
dados

Mó-
veis e 

equipa-
mentos

Siste-
mas de 

segu-
rança

Ins- 
tala-
ções Total

Saldo em 31/12/2016 1.061 9.679 8.677 459 8.789 28.665
Adições 2.187 7.112 6.721 5.684 10.393 32.097
Alienações/Baixas - (149) (1.690) (9) (2.503) (4.351)
Transferências (3.248) 709 2.181 - 358 -
Depreciações do exercício - (3.608) (2.628) (1.227) (1.875) (9.338)
Saldo em 31/12/2017 - 13.743 13.261 4.907 15.162 47.073
Adições 47.292 22.319 10.448 376 9.930 90.365
Alienações/Baixas (553) (40) (924) (30) (5.078) (6.625)
Transferências (46.739) 31 2.109 192 37.191 (7.216)
Depreciações no exercício - (7.282) (3.253) (2.892) (11.043) (24.470)
Saldo em 31/12/2018 - 28.771 21.641 2.553 46.162 99.127
(b) Intangível

Consolidado

Soft- 
ware

Intangível 
desenvol- 
vido inter- 
namente

Lista 
de 

clien-
tes

Mar-
cas Ágio

Outros 
(a) Total

Saldo em 31/12/2016 16.871 4.283 6.449 16 90.999 4.652 123.270
Adições 16.647 8.351 - 33 281.701 71.410 378.142
Alienações/Baixas (140) - - - - - (140)
Transferências (799) 799 - - - - -
Amortização do 
exercício (6.840) (650) (3.948) - - (6.627) (18.065)
Saldo em 31/12/2017 25.739 12.783 2.501 49 372.700 69.435 483.207
Adições 29.197 21.658 - - 9.799 1.009 61.663
Alienações/Baixas (15) (13.275) - - - - (13.290)
Transferências 1.665 5.551 - - - - 7.216
Amortização do 
exercício (17.183) (2.507) (2.166) - (2) (9.013) (30.871)
Saldo em 31/12/2018 39.403 24.210 335 49 382.497 61.431 507.925
(a) Refere-se aos intangíveis identificados na aquisição da Clear e da Rico, conforme
detalhado nos itens, abaixo.
17. Obrigações por operações compromissadas Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Notas do Tesouro Nacional 1.153.277 514.018
Letras do Tesouro Nacional 5.143.151 -
Letra Financeira do Tesouro 344.266 -
Total 6.640.694 514.018
18. Obrigações por empréstimos. Os saldos de obrigações por empréstimos e
repasses para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 estão 
compostos basicamente pelos eventos mencionados abaixo. Adicionalmente, com 
exceção do empréstimo com a XP Holding UK, as obrigações citadas abaixo contêm 
cláusulas contratuais restritivas (covenants), as quais estão em conformidade com 
as determinadas condições de performance. a) Em 5 de abril de 2018 a XP Investi-
mentos captou o montante de R$325.370 nos termos do contrato de financiamento 
(Loan Agreement) celebrado em 28 de março de 2018 com a Corporação Financeira 
Internacional “International Finance Corporation – IFC”. Este empréstimo tem taxa 

de juros de CDI + 0,74%, com vencimento em 15 de abril de 2023. A amortização 
ocorrerá, somente no vencimento da operação e os juros serão pagos semestral-
mente, a partir da data do desembolso. Em 31 de dezembro de 2018 o valor atualiza-
do é de R$330.336. b) A XP Investimentos realizou quatro operações de empréstimo 
intercompany com a XP Holding UK. Em 22 de dezembro de 2016, no montante 
de GBP 30.000, taxa de juros de 4% a.a., com vencimento em 22 de dezembro de 
2023. Em 2 de agosto de 2017, no montante de GBP 40.000, taxa de juros de 4% 
a.a., com vencimento em 22 de dezembro de 2023. Em 20 de setembro de 2017, no 
montante de GBP 130.000, taxa de juros de 0,8% a.a., com vencimento em 20 de 
março de 2024. Em 22 de setembro de 2017, no montante de GBP 130.000, taxa de 
juros de 0,8% a.a., com vencimento em 22 de março de 2024. Em abril de 2018, estas 
operações foram liquidadas antecipadamente com a remessa de juros acumulados 
ao exterior. Em seguida, ocorreu o desinvestimento parcial da XP investimentos na 
XP Holding UK através de redução de capital da investida, no montante de GBP 
330.000. Em 31 de dezembro de 2017 o valor atualizado deste empréstimo era de 
R$1.486.634. c) Em 11 de maio de 2017 a XP Investimentos captou um empréstimo 
com o Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, no montante de USD189.873, com taxa 
de juros de CDI + 2,25%, e vencimento em 11 de maio de 2022. No contrato de 
empréstimo havia uma cláusula prevendo liquidação antecipada mandatória, caso o 
Itaú Unibanco (ou qualquer de suas afiliadas) se torne acionista da XP Investimentos 
S.A., com participação igual ou superior a 5% (cinco por cento) do seu capital social. 
Por conta do contrato de compra e venda com o Itaú Unibanco, item III do contexto 
operacional, em 31 de agosto de 2018 o empréstimo foi liquidado antecipadamente 
(R$631.797 em 31 de dezembro de 2017). d) Em 7 de abril de 2017 a XP CCTVM 
captou um empréstimo com o Itaú Unibanco, no montante de R$126.000. Esta obri-
gação tem taxa de juros de 113% da variação acumulada do CDI, com vencimento 
em 8 de março de 2021. A amortização se dará em 36 parcelas iguais, com início 
em 6 de abril de 2018 e a última parcela na data de vencimento. Os juros serão pa-
gos mensalmente a partir da data de emissão. Em 31 de dezembro de 2018 o valor 
atualizado é de R$95.017 (R$126.605 em 31 de dezembro de 2017). e) Em 19 de 
janeiro de 2017 a XP CCTVM captou um empréstimo com o Banco J.P. Morgan S.A., 
no montante de R$100.000, para tanto foi emitida uma cédula de crédito bancário 
no mesmo valor, a qual conta com a garantia fidejussória da XP CCTVM, por meio 
de aval. A finalidade da captação dos recursos foi o pagamento de parte do valor de 
aquisição da Rico Corretora, vide nota 1. O referido financiamento tem taxa de juros 
de 111% da variação acumulada do CDI e vencimento em 8 de julho de 2019. Seu 
cronograma de amortização prevê 7 parcelas iguais, trimestrais e consecutivas de 
pagamento de principal, sendo a primeira em 15 de janeiro de 2018 e a última na 
data de vencimento. Os juros devem ser pagos trimestralmente a partir da data de 
emissão, sendo a primeira parcela em 19 de abril de 2017 e a última na data de ven-
cimento. Em 31 de dezembro de 2018 o valor atualizado é de R$44.256 (R$101.608 
em 31 de dezembro de 2017). f) Em 24 de outubro de 2017 a XP Controle captou 
um empréstimo com o Banco J.P. Morgan S.A., no montante de R$10.000. Esta 
obrigação tem taxa de juros de CDI + 3,50%. Em 31 de dezembro de 2017 o valor 
atualizado deste empréstimo era de R$10.201. Em 21 de janeiro de 2018 o emprés-
timo foi liquidado antecipadamente. 19. Debêntures. Em 28 de setembro de 2018 
a XP Investimentos emitiu Debêntures Simples, não conversíveis em ações com 
o agente fiduciário Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários no
montante de R$400.000 com valor nominal unitário de R$1, sobre o valor nominal
incidirão taxa de juros remuneratórios de 108% da variação acumulada do CDI, a
remuneração será paga em uma única parcela na data de 28 de setembro de 2020. 
Em 31 de dezembro de 2018 o valor atualizado deste empréstimo era de R$406.538. 
20. Negociação e intermediação de valores. Representada por operações na B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por conta e ordem de terceiros, com ciclo operacional de
liquidação entre D+1 e D+3.
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Saldo em 
31/12/2017

Constitui-
ção (Reali-

zação)
Saldo em 

31/12/2018
Imposto de renda e
 contribuição social diferidos sobre:
Provisões para comissões de agentes e
 gratificações (a) 26.287 4.744 31.031
Ajuste a valor de mercado de TVM e
 instrumentos financeiros derivativos (b) 717 680 1.397
Crédito tributário decorrente de ágio na
 aquisição de investimentos 116.783 (56.790) 59.993
Prejuízo fiscal e base negativa de CSLL 19.818 (21.259) (1.441)
IR/CSLL sobre instrumento de Hedge 51.187 4.171 55.358
Prejuízo fiscal / Base negativa IRPJ/CSLL s/
 Instrumentos com tributação Exclusiva não
  resgatados (lucro presumido) - (13.041) (13.041)
Provisão para participação nos lucros
 e resultados - - -
Provisões para créditos de liquidação duvidosa 732 2.347 3.079
Provisões para contingências passivas 4.692 (628) 4.064
Total de créditos tributários
 sobre diferenças temporárias 220.216 (79.776) 140.440
(a) Diferenças temporárias oriundas basicamente de provisões para pagamento de
agentes autônomos de investimentos. (b) Diferenças temporárias oriundas de ajuste 
a valor de mercado da carteira de títulos e valores mobiliários da XP CCTVM.
(b) Previsão de realização dos créditos tributários ativos

Imposto de 
renda

Contribuição 
social

Total dos impostos 
diferidos

Até 1 ano 36.058 23.967 60.025
de 1 a 2 anos 27.527 12.836 40.363
de 2 a 3 anos 10.625 5.751 16.376
de 3 a 4 anos 1.300 468 1.768
acima de 4 anos 15.088 6.820 21.908
Total 90.598 49.842 140.439
(c) Impostos diferidos líquidos consolidados. Conciliação do imposto de r
enda e da contribuição social consolidados: 31/12/2018 31/12/2017
Resultado antes dos impostos % 641.636 % 575.781
Imposto utilizando a alíquota
 de imposto da controladora 34% 218.156 34% 195.766
Efeito do diferencial de alíquotas de entidades
 do grupo 1% 6.012 1% 3.977
Efeito de imposto das entidades optantes
 pelo lucro presumido -3% (18.183) -5% (25.971)
Demais efeitos com impacto nos saldos de IRPJ
 e CSLL do exercício -4% (28.534) -4% (21.869)
Imposto de renda e contribuição social 28% 177.451 26% 151.903
25. Patrimônio líquido. (a) Capital social e reserva de capital. Em 31 de dezem-
bro de 2018, o capital social da XP Controle, está totalmente subscrito e integraliza-
do, é de R$12.049 (R$12.129 em 2017) dividido por 35.647.849 ações ordinárias 
(35.647.849 em 2017) e 34.905.542 ações preferenciais (35.352.286 em 2017) 
todas nominativas e sem valor nominal. Em AGE de 01 de março de 2018, foi deli-
berada a Cisão da XP Controle Participações S.A. com a incorporação da parcela 
cindida pela XP Nova Controle América. Em consequência desta operação houve 
redução no capital social da XP Controle de R$80. Em 5 de janeiro de 2018 foi assi-
nado o contrato de compra e venda de quotas da XP Vista pela XP Investimentos, 
na mesma data a XP Vista incorporou reversamente a sua controladora, Marathon 
Investimento e Participações S.A. Conforme laudo de avaliação da Marathon, o acer-
vo líquido foi avaliado em R$525, o incremento patrimonial na XP Vista resultou em 
um aumento reflexo patrimonial na XP Investimentos, esse aumento foi registrado 
na reserva de capital. Em AGE de 3 de março de 2017, foi aprovado o desdobra-
mento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 para 42 ações, 
de modo que as 30.953.491 ações ordinárias se desdobraram em 1.300.046.622 
ações, e as 15.229.225 ações preferenciais se desdobraram em 639.627.450 ações.  
Além disto, nesta mesma AGE, foi aprovado (i) a conversão de 196.046.584 ações 
ordinárias pertencentes a XP Controle Participações S.A. em 196.046.584 ações 
preferenciais, (ii) a conversão de 14 ações ordinárias pertencentes a DYNA III FIP 
em 14 ações preferenciais, (iii) a conversão de 28 ações preferenciais pertencentes 
a G.A. BRASIL IV FIP em 28 ações ordinárias, e (iv) a cisão parcial desproporcional 
da XP Controle Participações S.A., após a qual aproximadamente 16% da partici-
pação na Companhia anteriormente detida através da XP Controle Participações 
S.A. passou a ser detida diretamente pelos acionistas da XP Controle Participações 
S.A.. (b) Reservas de lucros. A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro 
líquido apurado no balanço individual da controladora XP Controle. A reserva estatu-
tária para investimento e expansão é constituída pelo saldo remanescente do lucro 
líquido apurado no balanço após as destinações legais e tem por objetivo assegurar 
recursos para investimentos. Esta reserva não poderá ultrapassar o capital social. 
(c) Distribuição de lucros. É assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de
25% do lucro líquido do exercício após as destinações específicas. O contrato so-
cial de algumas empresas não financeiras, controladas pela XP Controle, permite
a distribuição de dividendos desproporcionais em favor dos minoritários executivos
do Grupo XP. O efeito dos dividendos desproporcionais contabilizado no patrimônio
líquido das controladas da XPHI afetou o resultado do exercício e consequentemen-
te está refletido na demonstração de resultado consolidada, na rubrica despesas de
pessoal (Nota 30). Em AGE de 29 de junho de 2018, foram distribuídos dividendos
no montante de R$63.258, montante este deduzido da conta de reserva estatutária, 
pago até o dia 31 de outubro de 2018. Em AGE de 02 de abril de 2018, foram decla-
rados dividendos, no valor de R$35.543 à conta de reservas estatutárias, montante
este que foi pago até o dia 30 de junho de 2018. Em AGE de 30 de junho de 2017, 
foram declarados dividendos, no valor de R$35.062 à conta de reservas estatutá-
rias, montante este que foi pago até o dia 30 de setembro de 2017. Em AGE de 23
de janeiro de 2017, foram declarados e pagos dividendos, no valor de R$25.000 à
conta de reserva de lucros e exercícios anteriores. (d) Ajustes de avaliação pa-
trimonial. São classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não
computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, 

as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do 
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo. (e) Participações 
de não-controladores. Participações não-controladores dizem respeito ao valor lí-
quido da equivalência patrimonial atribuível a instrumentos de patrimônio que não 
pertencem, direta ou indiretamente, a XP Controle, incluindo a parcela do lucro do 
exercício atribuída às controladas 26. Partes relacionadas. Os principais saldos de 
ativos e passivos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, assim como as transações 
que influenciaram o resultado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 
2017, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre 
empresas XP Controle e suas controladas com seus sócios e profissionais-chave 
da Administração. As operações entre as empresas incluídas na consolidação fo-
ram eliminadas nas informações consolidadas e consideram, ainda, a ausência de 
risco. Essas operações incluem: (i) prestação de serviços de educação, consultoria 
e assessoria empresarial; (ii) assessoria e consultoria financeira em geral; (iii) admi-
nistração de recursos e prestação de serviços na área de gestão de carteiras; (iv) 
prestação de serviços na área de tecnologia da informação e processamento de 
dados; e (v) prestação de serviços na área de seguros. 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 das operações
entre partes relacionadas. 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Ativo / 
(Passivo)

Ativo / 
(Passivo)

Receitas / 
(Despesas)

Receitas / 
(Despesas)

XP Investimentos (Controlada)
Operações de mútuo com
 acionistas preferencialistas - 7.671 -
Dividendos a receber - 39.843 - -
XP Advisory Gestão de
 Recursos (Controlada)
Valores a receber/pagar
 sociedades ligadas - - - (43)
Nova XP Controle
 Participações (Ligada)
Mútuo – 8%a.a. –
 Vencimento 15/03/18 - 406 - 6
(a) Honorários da diretoria Consolidado
Remuneração do pessoal-chave da Administração 31/12/2018 31/12/2017
Honorários da diretoria 2.403 2.219
Dividendos 27.137 31.446

27. Provisões e contingências passivas 31/12/2018 31/12/2017
Provisão para processos judiciais trabalhistas 2.472 1.951
Provisão para processos judiciais fiscais 9.393 8.923
Provisão para processos judiciais cíveis 5.609 969
Total de provisão para processos judiciais 17.474 11.843
Total de depósitos em garantia (Nota 14) 14.850 10.302
Processos judiciais trabalhistas. Os processos trabalhistas, em sua maioria, en-
volvem discussões sobre (i) a existência (ou não) de vínculo de trabalho entre a XP 
CCTVM e Agentes Autônomos de Investimento afiliados; (ii) verbas rescisórias de 
ex-empregados. Em 31 de dezembro de 2018, existiam provisionados 8 processos 
de natureza trabalhista classificados como perda provável, no montante de R$2.472 
(R$1.951 em 31 de dezembro de 2017). Na mesma data, existiam 7 processos classi-
ficados como perda possível, que totalizam R$4.532 (R$18.820 em 31 de dezembro 
de 2017). 31/12/2018 31/12/2017
Saldo Inicial 1.951 4.887
Atualização monetária 270 1.224
Constituição 1.426 2.304
Reversão/ Pagamentos (1.175) (6.464)
Saldo Final 2.472 1.951
Processos judiciais cíveis. Os processos cíveis em sua maioria envolvem discus-
sões sobre (i) perdas financeiras ocorridas no mercado de ações; (ii) gestão de car-
teira; bem como (iii) supostos prejuízos gerados a partir do reenquadramento da car-
teira de investimento do cliente. Em 31 de dezembro de 2018, existiam provisionados 
18 processos classificados como perda provável, no montante de R$5.610 (R$969 
em 31 de dezembro de 2017). Nesta mesma data, existiam 118 processos classifi-
cados como perda possível, que totalizam R$64.820 (R$79.195 em 31 dezembro 
de 2017), para os quais não há provisão, conforme práticas contábeis vigentes. Ao 
longo do exercício de 2018 foram depositados em juízo o montante de R4 4.500.

2018 2017
Saldo inicial 969 447
Atualização Monetária 1.396 -
Constituição 6.002 1.227
Pagamentos (2.758) (705)
Saldo final 5.609 969
Processos judiciais fiscais. Em 2014, a XP CCTVM foi autuada pela Receita Fe-
deral por exigência de contribuições previdenciárias em virtude de pagamentos a tí-
tulo de participação nos resultados para empregados, supostamente, em desacordo 
com a Lei nº 10.101/00. Atualmente, os autos do processo encontram-se no CARF 
aguardando o julgamento do Recurso Voluntário da XP CCTVM. Importante desta-
car a existência de precedentes favoráveis do CARF sobre o tema e a contração de 
pareceres jurídicos que sustentam a defesa da XP CCTVM. Há ainda a possibilidade 
de questionamento da cobrança no Judiciário pela XP CCTVM. Na avaliação dos 
assessores jurídicos contratos pela XP CCTVM a probabilidade de perda foi classi-
ficada como possível no montante de R$19.971 (R$18.765 em 31 de dezembro de 
2017). Em 31 de dezembro de 2018 há 1 processo classificado como risco de perda 
provável no montante de R$9.392 (R$8.923 em 31 de dezembro de 2017) referente 
a processo do PIS e COFINS – alargamento da base de cálculo sobre as demais re-
ceitas. Estes processos estão suportados por depósitos judiciais em sua totalidade. 
O processo em questão é oriundo da aquisição da Rico CTVM e após a incorporação 
passou a integrar os saldos da XP CCTVM. 
28. Resultado operacional líquido Controladora

31/12/2018 31/12/2017
Receitas brutas com instrumentos financeiros 11.763 11.819
Impostos totais sobre receitas (553) (567)
Outras receitas brutas 3 -
Total 11.213 11.252

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Receitas brutas de prestação de serviços (a) 2.238.434 1.387.906
Receitas brutas com instrumentos financeiros 882.028 563.690
Outras receitas brutas 42.011 25.259
Impostos totais sobre receitas (227.101) (149.586)
Total 2.935.372 1.827.269
(a) Inclui majoritariamente, (i) receitas de corretagem com operações em bolsas, (ii)
receitas auferidas pela XP CCTVM de comissão de colocação de títulos e fundos
negociados em Bolsa e (iii) receitas de taxa de administração, gestão e performance
de fundos e clubes, auferidas pela XP CCTVM na distribuição de fundos por conta
e ordem de gestores independentes e pela XP Gestão pela gestão de fundos XP.
29. Custos operacionais Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Custos de comissões (781.604) (442.253)
Perdas e provisões operacionais (9.989) (9.279)
Outros custos (187.419) (137.161)
Erros operacionais (a) (25.112) (13.193)
Custos com serviços financeiros (83.360) (63.682)
Despesas de serviços de terceiros (53.123) (27.520)
Repasses de corretagem (13.537) (6.742)
Outros (5.924) (4.299)
Juros incorridos (6.363) -
Total (979.012) (588.693)
(a) Indenizações pagas a clientes pela XP CCTVM, notadamente em decorrência de
erros na execução/liquidação de operações, por falhas de sistemas e/ou pessoas.
30. Despesas administrativas e outras receitas / (despesas) operacionais

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Despesas de pessoal (713.671) (428.798)
Benefícios (35.983) (16.697)
Encargos sociais (45.287) (28.839)
Proventos (217.159) (130.164)
Honorários diretoria (2.403) (2.219)
Treinamento (884) (639)
Remuneração estagiários (2.810) (2.175)
Dividendos desproporcionais (a) (50.656) (28.800)
Participação de empregados no lucro (357.690) (217.982)
Outras (799) (1.283)

Despesas de tributárias (43.977) (20.793)
Outras despesas administrativas (465.219) (205.944)
Despesas de processamento de dados (131.636) (71.862)
Despesas de propaganda e publicidade (80.719) (32.881)
Despesas de serviços técnicos especializados (76.941) (28.237)
Despesas de serviços de terceiros (79.978) (19.024)
Despesas de aluguéis (b) (41.959) (16.491)
Despesas de comunicação (11.457) (11.275)
Despesas de viagens (13.264) (8.623)
Despesas judiciais e legais (9.023) (2.639)
Outras despesas administrativas (20.242) (14.912)

Despesas de amortização e depreciação (53.600) (27.403)
Outras receitas/(despesas) operacionais (38.258) 80.189
Outras receitas operacionais 20.932 229.169
Recuperação de encargos e despesas 6.873 3.309
Reversão de provisões operacionais 2.641 4.815
Rendas de incentivos do tesouro direto 9.931 4.226
Variações cambiais 791 99.219
Outras 696 10.279

Outras despesas operacionais (59.190) (148.980)
Incentivo fiscal (2.041) (2.981)
Prejuízo na alienação de outros valores e bens (8.463) (1.324)
Juros incorridos (393) (2.336)
Multas (7.057) (505)
Despesas com processos judiciais/acordo com clientes (b) (14.204) (17.059)
Variações cambiais (44) (10.055)
Atualização recompra de ações (5.680) (4.778)
Juros sobre o capital próprio - (4.300)
Outras (21.308) (11.362)

Total (1.314.724) (602.749)
(a) O contrato social de algumas empresas não financeiras, controladas pela XP In-
vestimentos, permite a distribuição de dividendos desproporcionais em favor de só-
cios minoritários, executivos do Grupo XP. O efeito dos dividendos desproporcionais
contabilizados no patrimônio líquido das controladas afetou o resultado do período
e, consequentemente, está refletido na demonstração de resultado consolidada.  (b)

Refere-se a ressarcimento a clientes devido ao relacionamento com um ex agente
autônomo vinculado à XP CCTVM. 31. Participações no lucro. O Grupo XP possui
programa de participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários, não é
extensível à Diretoria. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto de participa-
ções nos lucros registrado no balanço na rubrica “Obrigações sociais e estatutárias” 
é de R$227.409 (R$217.982 em 31 de dezembro de 2017).  A participação nos lucros
definitiva é apurada entre os meses de janeiro a junho e entre os meses de julho a
dezembro, o pagamento aos colaboradores é realizado nos meses de fevereiro e
agosto respectivamente.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e aos Acionistas da XP Controle Participações S.A. - Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da XP Controle Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas 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, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da XP Controle 
Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos 
de caixa individuais e consolidados 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 financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Com-
panhia, 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 financeiras individuais e consolidadas 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 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 financeiras individuais e consolidados, 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 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 demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas. A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, 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 ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, 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 eventu-
ais 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 
individuais e consolidadas, 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
Companhia.  • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas 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 Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações 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 financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam 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
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de abril de 2019
KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Rodrigo Cruz Bassi - Contador CRC 1SP261156/O-7

Guilherme Dias Fernandes Benchimol
Julio Capua Ramos da Silva

Hélio Alves Viana Júnior
Controller - CPF nº 107.161.678-16 

Jairo Luiz de Araujo Brito
Contador CRC RJ-110743/O-4

Composição da Diretoria

Brasileiro recorre à bagagem de mão para evitar pagar até R$ 120
Companhias 
aéreas cobram 
valores quase 
idênticos para 
despachar malas

A cobrança pelo despa-
cho de bagagem nos aviões 
mudou os hábitos de viagem 
de muitos brasileiros. Para 
evitar o pagamento de taxas 
de – no mínimo – R$ 59, os 
passageiros têm embarcado 
apenas com a bagagem de 
mão. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas Aé-
reas (Abear), a mudança de 

comportamento acabou su-
perlotando os compartimen-
tos nas cabines das aerona-
ves.

As quatro principais com-
panhias aéreas em operação 
no mercado de voos domés-
ticos adotaram praticamente 
as mesmas tarifas para des-
pacho de malas. Por uma 
bagagem de 23kg, o valor é 
de R$ 59 (Latam) e R$ 60 
(Avianca, Azul e Gol), desde 
que pago antecipadamente.

Se deixar para despachar 
na hora do voo, o passagei-
ro paga R$ 100 (Avianca) ou 
R$ 120 (Azul, Gol e Latam).

No início da cobrança 
por bagagem despachada, 
a definição de tamanho e 
peso da mala de mão fica-
va a critério de cada com-

panhia aérea. Para evitar 
que as diferenças resultas-
sem em transtorno para os 
passageiros, a Abear optou 
por definir um padrão para 
esse tipo de bagagem: peso 
máximo de 10 quilos e di-
mensões de, no máximo, 55 
centímetros (cm) de altura 
por 35cm de largura e 25cm 
de profundidade.

A entidade, representan-
te das empresas aéreas, tem 
feito campanhas de orien-
tação sobre as regras para 
a bagagem de mão, agora 
padronizada. “O objetivo é 
agilizar o fluxo dos clien-
tes nas áreas de embarque, 
evitando atrasos e trazendo 
maior conforto para todos 
os passageiros”, informou a 
Abear, em seu site.

Passagem não caiu

O guia de turismo Mar-
celo Gonçalves Brandão já 
ouviu muita reclamação so-
bre as taxas cobradas. “As 
pessoas reclamam porque 
já existe uma cultura de se 
evitar gasto com o despa-
cho de malas, bem como 
de evitar perder tempo nas 
esteiras de bagagens. Vejo 
que muitos passaram a via-
jar com menos roupas em 
suas malas, para se ade-
quarem às regras”, disse 
Brandão, no Aeroporto de 
Brasília, onde fazia check 
in para retornar ao Rio de 
Janeiro.

“O que mais lamento é 
que as mudanças foram fei-
tas sob a argumentação de 

que [a cobrança pelo des-
pacho de malas] baixaria o 
preço das passagens aéreas. 
Todos sabemos que isso não 
aconteceu. O mesmo artifí-
cio foi usado quando tiraram 
o serviço gratuito de bordo. 
As passagens só encarecem. 
Agora, com a terceirização 
da fiscalização, que será im-
plementada nas bagagens de 
mão, vão aumentar os cus-
tos. E, no final, tudo será 
pago pelos passageiros”, 
disse.

Acompanhada de seis 
amigos de Mato Grosso, que 
vieram a Brasília para parti-
cipar de uma competição de 
natação, a estudante e atleta 
Guinever Beregula Gomes, 
de 14 anos, tinha dúvidas 
sobre se o travesseiro que 

carregava nas mãos seria ou 
não considerado uma baga-
gem extra.

“Costumo me informar 
por meio de matérias veicu-
ladas em redes sociais, mas 
nada diziam sobre travessei-
ros”, afirmou, aliviada por 
ter descoberto em seguida 
que seu travesseiro não seria 
considerado “bagagem de 
mão”.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a Abear, a 
fim de obter informações 
sobre a cobrança pelo des-
pacho de bagagens, se isso 
tem ajudado a reduzir o pre-
ço das passagens aéreas. No 
entanto, até o fechamento da 
matéria, não houve retorno 
da representante das empre-
sas aéreas. 
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GALP ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ nº 16.974.249/0001-38

1. FATOS RELEVANTES OCORRIDOS EM 2018: • Finalização da aquisição 
sísmica 3D broadband para o bloco POT-M-764; • Início do processo de farmout 
do share da Galp Energia Brasil nos blocos PN-T-150, PN-T-166, PN-T-136 e
PN-T-182, os dois primeiros operados pela Petrobras e os dois últimos  opera-
dos pela Galp Energia Brasil na bacia de Parnaíba onshore; • Finalização da in-
terpretação e estudos de prospectividade com base na sísmica 3D MegaBar so-
bre os blocos BAR-M-300/342/344/388, do Consórcio Shell do Brasil/Petrobras/
Galp Energia Brasil; • Solicitação de extensão por 2 a 3 anos da licença para os
blocos BAR-M-300/342/344/388, do Consórcio Shell do Brasil/Petrobras/Galp
Energia Brasil, com base no atraso do IBAMA para liberação das licenças de
perfuração. 2. EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO: 2.1. Atividades exploratórias e
de avaliação: Bacia Parnaíba: Na bacia de Parnaíba, a Galp Energia Brasil
obteve licença de exploração de quatro blocos (PN-T-150, PN-T-166, PN-T-136
e PN-T-182), sendo que nos dois últimos na condição de Operadora. Das prin-
cipais actividades desenvolvidas em 2018 são de assinalar: (i) Finalização da
aquisição sísmica 2D nos blocos PN-T-150, PN-T-166 e PN-T-182, com o obje-
tivo de cumprimento do compromisso mínimo exploratório para aqueles blocos;
(ii) Início do processo de farmout para da share da GALP Energia Brasil nos qua-
tro blocos do Consórcio. Bacia Barreirinhas: Na bacia de Barreirinhas, a Galp 
Energia Brasil obteve a licença de exploração de quatro blocos (BAR-M-300, 
BAR-M-342, BAR-M-344 e BAR-M-388), tendo como Operadora em todos os 
projectos a Shell do Brasil, que tem uma participação de 50%. Os restantes inte-
grantes deste consórcio são a Petrobras com 40% e a Galp Energia Brasil com 
os restantes 10%. As principais actividades desenvolvidas em 2018 nos projec-
tos desta bacia foram as seguintes: (i) Conclusão da interpretação da aquisição 
sísmica 3D e dos estudos de prospectividade para aquela área. A interpretação 
desses dados permitiu a identificação de diferentes prospectos exploratórios 
que apresentam alto risco geológico; (ii) O compromisso mínimo de exploração 
ainda permanece com 5 poços exploratórios a serem perfurados até Novembro 
de 2019. Consórcio solicitou extensão de 2 a 3 anos da licença em função do 
atraso nas licenças de perfuração. Bacia Potiguar: Na bacia de Potiguar, a 
Galp Energia Brasil tem participação de 20% num consórcio com a BP (40%) 
e a Petrobras (40%), que é a Operadora para o bloco POT-M-764. Durante o 
ano de 2018, a principal actividade desenvolvida foi a seguinte: (i) Início do pro-
cessamento da sísmica 3D broadband para o bloco POT-M-764. Data final para 
finalização do processamento em Outubro de 2019. 3. RECURSOS HUMANOS: 
Em 31 de Dezembro de 2018 o número total de recursos humanos ao serviço da 

Empresa, era de 3 sendo 1 funcionário “CLT” e 2 “Pró-Labore. 
4. ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA
4.1. ANÁLISE ECONÔMICA:
Milhões de Reais
Demonstração de Resultados 2018 2017 Valor %
Receita líquida de serviços 1,4 0,5 0,9 179%
Fornecimento e serviços externos (29,5) (17,2) (12,4) 72%
Despesas com pessoal (1,5) (1,1) (0,4) 40%
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (11,7) -0,1 (11,6) s.s.

Prejuízo Operacional (41,4) (17,8) (23,6) 132%
Receitas financeiras 0,8 0,5 0,2 46%
Despesas financeiras (0,1) (0,1) 0 -6%

Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas 0,7 0,5 0,3 54%
Prejuízo/Lucro antes do IRPJ e CSLL (40,7) (17,4) (23,3) 134%
Impostos - (3,8) 3,8 -100%

Lucro Líquido do Exercício (40,7) (21,2) (19,5) 92%
A atividade operacional da empresa atingiu um Prejuízo Operacional de 
R$41,4m. A grande redução sobre o ano de 2017 se deveu pela aquisição de 
dados sísmicos e estimativa de perda dos bônus de assinatura dos projetos de 
Parnaíba devido à baixa viabilidade financeira e operacional destes projetos. 
4.2. ANÁLISE FINANCEIRA: O ativo da empresa reduziu R$3,3m face ao perío-
do homólogo, atingindo os R$40,9m. Esta redução de ativo reflete uma redução 
do intangível em R$11,2m relacionado com a estimativa de perda dos bônus 
de assinatura dos projetos de Parnaíba devido à baixa viabilidade financeira e 
operacional destes projetos. Esta redução foi em parte compensada pelo au-
mento das Disponibilidades devido à não execução de atividades dada à baixa 
viabilidade dos projetos.
Milhões de Reais
Balanço Patrimonial 2018 2017 Valor %
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades 12,4 1,4 11 796%
Contas a Receber 0 1,6 (1,6) -97%
Tributos a recuperar 0,7 0,9 (0,2) -19%
Outros Créditos 0,6 0,9 (0,3) -36%
Total do Ativo Circulante 13,7 4,8 8,9 187%

Milhões de Reais
Balanço Patrimonial 2018 2017 Valor %
Ativo Não Circulante
Ativo Diferido - - - s.s.
Imobilizado 0,5 1,6 (1,1) -69%
Intagível 26,7 37,9 (11,2) -29%
Total do Ativo Não Circulante 27,2 39,5 (12,3) -31%
Total do Ativo 40,9 44,3 (3,3) -8%

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores 2,2 3 (0,8) -25%
Obrigações Tributárias 0,1 0,1 (0,0) -32%
Outras contas a pagar 1,4 0,2 1,2 575%
Total do Passivo Circulante 3,7 3,3 0,4 11%
Total do Passivo 3,7 3,3 0,4 11%

Patrimônio Líquido
Capital social subscrito 222,0 222,0 - -
Capital social a integralizar (5,4) (42,4) 37 -87%
Reservas 0,0 0,0 - s.s.
Prejuízo do Exercício (179,4) (138,7) (40,7) 29%
Total do Patrimônio Líquido 37,3 41,0 3,7 -9%
Líquido 40,9 44,3 (3,3) -8%

5. REFERÊNCIAS FINAIS: A Diretoria Executiva e o Conselho de Ad-
ministração agradecem aos sócios, aos parceiros, empresas, a ANP
(Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) que,
das mais variadas formas contribuíram para o cumprimento dos ob-
jetivos traçados para a Galp Energia Brasil, S.A. no ano de 2018.
6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS: A Galp Ener-
gia Brasil, S.A. apurou, no exercício de 2018, um Prejuízo de R$ 
40.701.050,66 (quarenta milhões, setecentos e um mil e cinquenta re-
ais e sessenta e seis cêntavos), o qual deverá ser transferido para a 
conta de Resultados Acumulados. Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2019. 
A Diretoria Executiva
Eng.º Carlos Augusto - Diretor Presidente
Bruno Miguel Albuquerque Pimentel Lopes - Diretor Financeiro
Carlos Augusto Gonçalves - Diretor Comercial, de Operações e Logística.

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2018

ATIVO Nota

2018 
2017 

(Reapre-
sentado  

Nota 3.p)
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 04 12.380.191 1.382.232
 Valores a receber
      Clientes 05 (a) 44.610 1.556.683
      Contas a receber das consorciadas 05 (b) - 63.129
 Tributos a recuperar 06 739.198 916.204
 Adiantamentos 
       Fornecedores 07 (a) 12.830 590
       Adiantamento ao operador do consórcio -  

   blocos não operados 07 (b) 50.256 128.782
 Despesas antecipadas a apropriar 08 488.134 728.200
Total do ativo circulante 13.715.219 4.775.820
Não circulante
 Investimentos societários 09 502 491
 Imobilizado 11 514.717 1.649.520
 Intangível 12 26.700.000 37.851.000
Total do ativo não circulante 27.215.219 39.501.011
Total do ativo 40.930.438 44.276.831

PASSIVO Nota

2018 
2017 

(Reapre- 
sentado  

Nota 3.p)
Circulante
 Fornecedores
      Correntes 13 (a) 1.651.307 1.916.648
      Contas a pagar  ao operador de 
   consórcio – blocos não operados 13 (b) 553.918 1.043.275
 Salários e provisões 14 232.823 156.759
 Obrigações tributárias 15 100.727 149.196
 Outros passivos circulantes
      Provisões de serviços 16 950.579 44.611
      Adiantamentos dos parceiros 

– blocos operados 17 175.792 -
Total do passivo circulante 3.665.146 3.310.489
Patrimônio líquido
 Capital social subscrito 18 222.014.266 222.014.266
 Capital social a integralizar 18 (c) (5.400.000) (42.400.000)
 Reserva legal 18 (a) 8.892 8.892
 Prejuízos acumulados (179.357.866) (138.656.816)
Total do patrimônio líquido 37.265.292 40.966.342
Total do passivo e do patrimônio líquido 40.930.438 44.276.831

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)

Nota

2018 
2017 

(Reapre- 
sentado 

Nota 3.p)
Receita líquida dos serviços prestados 19 1.363.811 489.120
Receitas (Despesas) operacionais
   Fornecimentos e serviços externos 20 (29.530.486) (17.151.987)
   Despesas com pessoal (1.532.356) (1.095.024)
   Impostos e taxas (601.357) (105.936)
   Amortizações (1.134) (1.134)
   Outras receitas (despesas) operacionais 21 (11.112.435) 32.697
   Resultado investimentos societários - (MEP) 11 (12)

(42.777.757) (18.321.396)
Prejuízo operacional (41.413.946) (17.832.276)
   Receitas financeiras 782.977 537.557
   Despesas financeiras (70.081) (74.926)
Resultado financeiro líquido 22 712.896 462.631
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (40.701.050) (17.369.645)
   Imposto de renda diferido 10 e 23 - (2.805.499)
   Contribuição social diferido 10 e 23 - (1.009.980)
Prejuízo do exercício (40.701.050) (21.185.124)
Prejuízo por quota no final do exercício - R$ 1,00 (223,11) (116,13)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
 das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)

2018 
2017  

(Reapre- 
sentado 

Nota 3.p)
Prejuízo líquido do período (40.701.050) (21.185.124)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do período (40.701.050) (21.185.124)

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 
(Valores expressos em reais)

Capital social Capital a Integralizar Reserva legal Prejuízo Exercício Total
Saldo em 31/12/2016 (Reapresentado Nota 3.p) 161.601.890 (890) 8.892 (117.471.692) 44.138.200
Prejuízo acumulado (Reapresentado Nota 3.p) - - - (21.185.124) (21.185.124)
Aumento capital social (16.c) 60.412.376 - - - 60.412.376
Capital a integralizar - (42.399.110) - - (42.399.110)
Deságio por incorporações societárias - - - - -
Saldo em 31/12/2017 (Reapresentado Nota 3.p) 222.014.266 (42.400.000) 8.892 (138.656.816) 40.966.342
Prejuízo acumulado - - - (40.701.050) (40.701.050)
Aumento capital social (16.c) - - - - -
Capital a integralizar - 37.000.000 - - 37.000.000
Deságio por incorporações societárias - - - - -
Saldo em 31/12/2018 222.014.266 (5.400.000) 8.892 (179.357.866) 37.265.292

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Valores expressos em reais)
Atividades operacionais: 2018 2017
   Pagamentos a fornecedores (31.641.384) (17.137.910)
   Pagamentos ao pessoal (626.947) (478.459)
   Pagamentos de impostos sobre folha pagamento (542.135) (489.022)
   Pagamentos de outros impostos (255.099) (182.974)
   Recebimentos de clientes 3.004.711 535.322
   Outros pagamentos/recebimentos operacionais - -
          Fluxos das atividades operacionais (30.060.854) (17.753.043)
Atividades de investimentos:
    Pagamentos relativos a:
      Aquisição de ativos intangíveis e tangíveis (28.952) (3.178.506)
      Dividendos em participações societárias - -
    Recebimentos relativos a:
      Dividendos em participações societárias - -
      Recebimentos cash calls – blocos operados 3.350.283 1.681.922
      Juros e receitas similares 742.249 491.907
           Fluxos das atividades de investimentos 4.063.580 (1.004.677)
Atividades de financiamentos:
    Pagamentos relativos a:
       Juros e custos similares (4.767) (18.886)
     Recebimentos relativos a:
       Aumento de capital social 37.000.000 18.013.266
       Juros e custos similares
           Fluxos das atividades de financiamentos 36.995.233 17.994.380
Variação de caixa e seus equivalentes 10.997.959 (763.340)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.382.232 2.145.572
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 12.380.191 1.382.232

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Em reais, exceto quando indicado de outra forma
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Galp Energia Brasil S.A. (“Companhia ou Sociedade”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, detida pelas empresas Galp E&P Brazil BV (99,6% das ações) e Galp Energia E&P BV (0,4% das ações), tendo
por objeto social a pesquisa, exploração, desenvolvimento e a produção de petróleo bruto, de gases naturais e biocombustíveis, importação, exportação, refi-
no, comercialização, distribuição, transporte e armazenagem de petróleo e seus derivados, bem como quaisquer outras atividades comerciais, industriais, de
investigação e prestação de serviços relacionados a essas atividades. A Companhia foi constituída em 14 de setembro de 2012, tendo como finalidade principal
a participação nos processos de licitação em realização pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, para obtenção de concessão do direito de pesquisa, desen-
volvimento e produção de bacias de petróleo bruto e gás natural.

Setor  Rodada Consórcio Bloco
Data de 

aquisição Companhias participantes e percentagem
Obser- 
vações

Bloco BAR 300 (II) Bloco BAR 300 Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
SBAR-AP2 Bloco BAR 342 (II) Bloco BAR 342 Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração

Bloco BAR 344 (II) Bloco BAR 344 Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
SBAR-AR2 Bloco BAR 388 (II) Bloco BAR 388 Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração

11ª Licitação Bloco PN-T-136 (I) Bloco PN-T-136 30/08/2013 Galp Energia Brasil S.A.; (50%); Petrobras (50%) Exploração
Bloco PN-T-182 (I) Bloco PN-T-182 Galp Energia Brasil S.A.; (50%); Petrobras (50%) Exploração

SPN-SE Bloco PN-T-166 (II) Bloco PN-T-166 Petrobras (50%); Galp Energia Brasil S.A. (50%) Exploração
Bloco PN-T-150 (II) Bloco PN-T-150 Petrobras (50%); Galp Energia Brasil S.A. (50%) Exploração

SPOT-AP1 Bloco POT-M-764  (II) Bloco POT-M-764 Petrobras (40%); BP (40%); Galp ENERGIA BRASIL S.A. (20%) Exploração

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)

A Companhia, durante o exercício social de 2018, no contexto das suas ativida-
des desenvolveu as seguintes operações de destaque: (I) Blocos em que a So-
ciedade é operadora. • A Companhia apresenta os gastos incorridos dos blocos 
operados num montante de R$ 5.979.485 para os blocos PN-T-136 e PN-T-182. 
A Companhia contabilizou 50% desses gastos como custos em suas atividades 
exploratórias (BRL 2.989.743) e 50% como direito de receber da Petróleo Brasi-
leiro S.A. (BRL 2.989.742) – Petrobras, conforme percentual de rateio do contra-
to de concessão destes blocos. • A companhia constituiu ainda uma estimativa 
para perda na totalidade dos bens tangíveis e bens intangíveis dos blocos PN-
T-136 (BRL 2.394.037) e PN-T-182 (BRL 2.394.037) devido a avaliação econô-
mica revelar a inviabilidade econômico-financeira desses dois projetos (nota 
explicativa nº 21). (II) Blocos em que a Sociedade é não operadora. • A Compa-
nhia apresenta gastos incorridos dos blocos operados num montante de R$ 
26.082.359, sendo este valor referente ao rateio de participações com a Shell 
Brasil Petróleo S.A. (Shell) e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). • A companhia 
constituiu uma estimativa para perda na totalidade dos bens tangíveis e bens 
intangíveis dos blocos PN-T-150 (BRL 3.206.695) e PN-T-166 (BRL 3.228.918) 
devido a avaliação econômica revelar a inviabilidade econômico-financeira des-
ses dois projetos (nota explicativa nº 21). A Administração, bem como os seus 
acionistas, não vêm medindo maiores esforços em busca da capitalização e 
melhor liquidez da Companhia. Em 2018, foi aportado R$ 37.000.000 como in-
tegralização de capital, com a finalidade de custear os investimentos em blocos 
e as despesas operacionais. A Companhia, em 31/12/2018 e 31/12/2017, apre-
senta um capital circulante positivo de R$ 10.050.074 e de R$ 1.465.331, res-
pectivamente. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas 
pela Lei nº 11.638/07 e nº 11.941/09. A Companhia não apresenta as demons-
trações financeiras consolidadas, visto que a sua controladora final disponibiliza 
ao público suas demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com 
os Pronunciamentos Técnicos do CPC. A administração da Companhia afirma 
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras 
estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua 
gestão. 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais 
práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das demonstrações 
financeiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equi-
valentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins, e incluem caixa e 
contas bancárias. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa 
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de 
mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica 
como caixa e equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. b) Moeda 
funcional e conversão de moedas estrangeiras: A Administração da Compa-
nhia conclui que a moeda corrente do Brasil, o real (R$), é sua “Moeda Funcio-
nal”, sendo esta também utilizada como moeda de apresentação na preparação 
das demonstrações financeiras. As transações em moeda estrangeira são ini-
cialmente registradas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ativos 
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à 
taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Itens não monetários mensurados 
com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a 
taxa de câmbio em vigor nas datas das transações iniciais. Itens não monetários 
mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são convertidos utilizando as 
taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado. As va-
riações cambiais sobre itens monetários são reconhecidas no resultado no perí-
odo em que ocorrerem. As variações cambiais decorrentes de empréstimos e 
financiamentos em moeda estrangeira relacionados a ativos em construção 
para uso produtivo futuro, são incluídas no custo desses ativos, na medida em 
que sejam consideradas como ajustes, para mais ou menos, do custo dos juros, 
sendo-lhe imputados na proporção dos gastos totais incorridos naqueles inves-
timentos, até à entrada em funcionamento dos mesmos. As variações cambiais 
incluídas nos ativos são amortizadas de acordo com o período de vida útil dos 
respectivos bens. c) Instrumentos financeiros: Em atendimento ao OCPC 03, 
a Companhia efetuou avaliação de seus instrumentos financeiros. Considera-
ções gerais: Os ativos e passivos financeiros mantidos pela Companhia são 
classificados sob as seguintes categorias: (i) ativos financeiros ao justo valor por 
rendimento integral que refletem ativos financeiros com alta liquidez e com risco 
insignificante de mudança de valor. (ii) os montantes recebíveis e exigíveis com-
preendem as contas a receber de clientes, a pagar a fornecedores e emprésti-
mos e que são ativos/passivos financeiros não derivativos com recebimentos/
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São 
incluídos como ativo/passivo circulante, exceto aqueles com prazo de venci-
mento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados 
como ativos/passivos não circulantes), quando houver. Os recebíveis e os exigí-
veis da Companhia compreendem contas a receber de clientes, a pagar a forne-
cedores e demais contas a receber e a pagar. A classificação depende da finali-
dade com a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contrata-
dos. A Administração da Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros 
no momento inicial da contratação. d) Gestão de riscos financeiros: Principais 
fatores de risco da Companhia: a) Riscos de mercado: Os preços do petróleo e 
do gás natural são afetados pela oferta e pela procura que, por seu lado, podem 
ser condicionadas por questões operacionais, desastres naturais, condições cli-
máticas, instabilidade e conflitos políticos, circunstâncias econômicas e as 
ações dos principais países exportadores de petróleo. Uma queda do preço do 
petróleo ou do gás natural pode ter um efeito negativo substancial, já que dificul-

ta a recuperação econômica das reservas descobertas e diminui os preços rea-
lizados com a produção, podendo inviabilizar projetos planejados ou em desen-
volvimento. A atividade principal da Companhia está exposta a flutuações nas 
taxas de câmbio, em especial do dólar contra o real, moeda em que são apre-
sentadas suas contas. Os preços do petróleo e do gás natural são denominados 
ou indexados ao dólar, enquanto as demonstrações financeiras são elaboradas 
em reais. Logo, uma desvalorização do dólar em relação ao real pode prejudicar 
os resultados, pois diminui o valor dos lucros indexados ao dólar. b) Risco da 
atividade: A continuidade das operações está vinculada ao sucesso na explora-
ção de campos de gás e de petróleo, conforme concessões obtidas descritas na 
nota explicativa nº 01. c) Risco de taxas de juros: Risco da Companhia incorrer 
em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despe-
sas financeiras relativas aos passivos captados junto às partes relacionadas. Os 
equivalentes de caixa são mantidos em fundos remunerados pelo CDI. O risco 
de taxa de juros vinculados aos ativos decorre da possibilidade de ocorrerem 
flutuações nessas taxas. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é definido 
como o montante pelo qual os lucros e/ou “cash-flows” do negócio são afetados 
em resultado da maior ou menor dificuldade da Companhia em obter os recur-
sos financeiros necessários para fazer face aos seus compromissos de explora-
ção e investimentos. O Grupo Galp financia-se através dos “cash-flows” gerados 
pela sua atividade e adicionalmente mantém um perfil diversificado nos financia-
mentos. O Grupo tem acesso a facilidades de crédito (plafond), montantes que 
não utiliza na totalidade, mas que se encontram à sua disposição. A previsão de 
fluxo de caixa é realizada pela Companhia, que monitora as previsões contínuas 
das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa 
suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em 
consideração os planos de reembolso dos empréstimos de partes relacionadas, 
cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se apli-
cável, exigências regulatórias externas ou legais. A Companhia investe o exces-
so de caixa em aplicações de liquidez, sendo as mesmas geridas pela instituição 
Banco Itaú S.A. (ver nota explicativa nº 04). e) Risco cambial: O Dólar dos Esta-
dos Unidos da América (USD) é a moeda utilizada para o preço de referência 
nos mercados petrolíferos. Uma vez que a Companhia reporta as suas contas 
em Reais, este fator, entre outros, expõe a sua atividade a um risco de câmbio. 
Dado que a margem das operações se encontra relacionada principalmente 
com o USD, a Companhia está exposta a flutuações das taxas de câmbio, que 
podem originar uma contribuição positiva ou negativa nas receitas e margens. e) 
Imobilizado: Móveis e utensílios, equipamento de processamento eletrônico de 
dados, máquinas e aparelhos e veículos estão demonstrados ao custo de aqui-
sição, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acu-
muladas, quando aplicável. O custo de aquisição inclui o preço da nota fiscal, as 
despesas de transporte e montagem. O custo de aquisição inclui também os 
custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. 
Imobilizações em andamento refletem ativos ainda em fase de construção, en-
contrando-se registrados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas 
por redução ao valor recuperável, sendo depreciados a partir do momento em 
que os projetos de investimentos estejam concluídos ou prontos para uso e limi-
tados ao período de concessão relativa aos blocos. A depreciação é reconheci-
da com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo 
que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integral-
mente depreciado (exceto para construções em andamento). A vida útil estima-
da, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no final da 
data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é 
contabilizado prospectivamente. Ativos mantidos por meio de arrendamento fi-
nanceiro são depreciados pela vida útil esperada da mesma forma que os ativos 
próprios ou por um período inferior, se aplicável, conforme termos do contrato de 
arrendamento em questão. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou 
quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do 
ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado 
são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor 
contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. As taxas de depreciação e de 
amortização anuais são as seguintes, considerando sua utilização normal de um 
turno de trabalho: • Veículos: 20%; • Móveis e utensílios: 10%; • Equipamento de 
processamento eletrônico de dados: 20%; • Benfeitorias: anos de vigência do 
contrato de aluguel; • Máquinas, aparelhos e equipamentos: 10%; Não foram 
avaliadas novas taxas de depreciação dos itens acima, decorrente da avaliação 
da vida útil dos bens devido ao impacto, pela opinião da Administração, ter sido 
considerado imaterial nas demonstrações financeiras. Atividade de explora-
ção e produção petrolífera: Na atividade de Exploração e Produção existem 
diversos métodos e variantes desses métodos que podem ser aplicados. A Com-
panhia adota as políticas que considera que melhor refletem os dispêndios efe-
tuados nesta atividade. Estas políticas baseiam-se nas práticas contábeis IFRS 
aplicáveis ao setor. A Companhia no decorrer do ano 2018 passou a reconhecer 
como custo de exploração todos os relacionados com pesquisa, ou seja dispên-
dios relacionados com estudos de geologia e geofísica (G&G) e gastos gerais e 
administrativos (G&A), bem como os dispêndios relacionados com G&A na fase 
de produção. Os restantes dispêndios na fase de exploração, nomeadamente 
poços exploratórios, são capitalizados em ativos em curso, sendo sujeitos a 
testes de imparidades periódicos reconhecendo poços secos como custo do 
exercício. Os ativos tangíveis relacionados com a atividade de exploração e 
produção petrolífera encontram-se registrados ao custo de aquisição e corres-
pondem, essencialmente a despesas incorridas com a pesquisa e desenvolvi-
mento da área de exploração (“campo”), adicionadas dos custos de estrutura 
incorridos até à data do início da produção, os quais são contabilizados em 
obras em andamento. Quando o campo inicia a sua produção, estas despesas 
são transferidas de imobilizado em curso obras em andamento para imobilizado 
fixo, e são amortizadas com base na taxa de amortização de acordo com o mé-

todo da unidade de produção (“UOP”), tendo em consideração a natureza das 
despesas. As despesas de pesquisa e desenvolvimento são depreciadas, a par-
tir do início da produção, de acordo com o coeficiente calculado pela proporção 
de volume de produção verificado em cada período de amortização sobre o vo-
lume de reservas provadas desenvolvidas (“proved developed reserves”) deter-
minadas no final desse período, adicionadas da produção daquele período (Mé-
todo “U.O.P.”). As reservas provadas desenvolvidas utilizadas pela Companhia 
no apuramento da taxa de amortização de acordo com o método (“UOP”), foram 
determinadas por uma entidade especializada e independente. As despesas in-
corridas na fase de pesquisa de campos petrolíferos sem sucesso, são reconhe-
cidas como custos na demonstração de resultados do exercício no momento em 
que a Companhia toma conhecimento de que o poço é seco ou não é economi-
camente viável, exceto se o poço perfurado sem sucesso vier a ser utilizado 
como poço injetor ou puder ser considerado como poço de avaliação para poços 
futuros a realizar, caso em que as despesas incorridas são capitalizadas até ao 
momento em que é conhecida a não continuidade dos trabalhos de pesquisa e/
ou desenvolvimento. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente 
quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a es-
ses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de 
itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções 
são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. As 
principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo 
relacionado. f) Ativos intangíveis: Os ativos intangíveis encontram-se registra-
dos ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, e perdas 
por redução ao valor recuperável. Os ativos intangíveis só são reconhecidos se 
for provável que deles advenham benefícios econômicos futuros para a Compa-
nhia e sejam controláveis e mensuráveis. Os ativos intangíveis com vida útil 
definida são amortizados pelo método linear, em função da sua vida útil, a partir 
da data em que se encontram disponíveis para entrarem em funcionamento. De 
acordo com a expectativa de uso de ativo intangível, os ativos intangíveis pode-
rão ser amortizados de acordo com a taxa UOP. A Companhia não tem quais-
quer ativos intangíveis de vida útil indefinida. As taxas de amortização variam 
conforme os prazos dos contratos de concessão existentes ou a expectativa de 
uso do ativo intangível, sendo que o prazo mais alongado é de 27 anos. Um 
ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômi-
cos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resul-
tantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as 
receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no 
resultado quando o ativo é baixado. Atividade de exploração e produção pe-
trolífera: Os ativos intangíveis reconhecidos com a atividade de exploração e 
produção petrolífera encontram-se registrados ao custo de aquisição e corres-
pondem essencialmente a despesas de aquisição da licença de exploração e 
produção petrolífera (bônus de assinatura) e são amortizados de acordo com a 
taxa UOP. g) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: No 
fim de cada exercício social, a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos 
tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ati-
vos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Nos casos em 
que o montante pelo qual o ativo se encontra registrado é superior à sua quantia 
recuperável é reconhecida uma perda por redução ao valor recuperável do ati-
vo, que é registrada na demonstração de resultados na rubrica de provisão para 
perda de imobilizado. A quantia recuperável é o maior entre o preço de venda 
líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria 
com a alienação do ativo, numa transação entre entidades independentes e 
conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor 
de uso é determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
do ativo durante a sua vida útil estimada. A quantia recuperável é estimada para 
o ativo ou unidade geradora de caixa a que este possa pertencer. A reversão de
perda por redução ao valor recuperável do ativo reconhecida em períodos ante-
riores é registrada quando se conclui que o indicado originar das perdas por
redução ao valor recuperável do ativo reconhecidas não mais existem ou dimi-
nuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios de que a perda por 
redução ao valor recuperável do ativo anteriormente reconhecida tenha reverti-
do. A reversão das perdas por redução ao valor recuperável do ativo é reconhe-
cida imediatamente no resultado. Contudo, a reversão da perda por redução ao
valor recuperável do ativo é efetuada até ao limite da quantia que estaria reco-
nhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por redução ao
valor recuperável do ativo não se tivesse registrado em períodos anteriores.
Ativos do segmento de atividade de exploração e produção petrolífera: As
perdas por imparidade dos ativos na atividade de exploração e produção petro-
lífera são determinadas quando: • Não sejam encontradas reservas economica-
mente viáveis; • O período de licenciamento expirar e não for possível a renova-
ção da licença de exploração; • Uma área adquirida for entregue ou abandona-
da; • Os benefícios econômicos futuros esperados forem inferiores ao investi-
mento efetuado. A Companhia efetua uma avaliação anual quanto à existência
de imparidade dos ativos tangíveis e intangíveis que estão relacionados à ativi-
dade de exploração e produção petrolífera, sendo selecionada a unidade gera-
dora de caixa país ou Bloco dependendo da fase de maturidade em que se en-
contram os investimentos. A avaliação de imparidade por Bloco é efetuada pelo
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modelo EMV (“Expected Monetary Value”) através da comparação do valor lí-
quido contábil dos investimentos efetuados com o valor atual esperado do retor-
no do investimento que resulta da atualização dos fluxos de caixa futuros, atra-
vés da taxa de desconto que representa o custo médio ponderado do capital 
(“WACC”), calculados atendendo estimativas de: (i) Reservas prováveis; (ii) In-
vestimento e custos operacionais futuros necessários para recuperar as reser-
vas prováveis; (iii) Recursos contingentes, corrigidos por um fator de probabili-
dade de sucesso; (iv) Investimento e custos operacionais futuros necessários 
para recuperar os recursos contingentes; (v) Preço de referência do Barril de 
Brent; (vi) Taxa de câmbio; (vii) Mecanismos de tributação do Bloco. O período 
de projeção de fluxos de caixa é igual ao da recuperação das reservas e recur-
sos, limitado ao período dos contratos de concessão, quando aplicável. A infor-
mação constante nas alíneas: (i) é determinada por especialistas independen-
tes para a quantificação das reservas petrolíferas estimadas. Estes especialis-
tas independentes são externos quer à Companhia quer à parceria nos blocos; 
(ii), (iii), (iv) e (vii) é determinada internamente pela Companhia ou, sempre que 
disponível, através de informação facultada pelo Operador de cada Bloco, no-
meadamente, a que decorre dos planos de desenvolvimento aprovados, ajusta-
dos de acordo com a expectativa da Companhia e da informação legal disponi-
bilizada; e (v) e (vi) é a que consta do orçamento e plano a cinco anos da 
Companhia e constante após esse período. h) Reconhecimento de receita: A 
receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber. 
Pelo fato da Companhia está iniciando as atividades exploratórias, não houve 
reconhecimento de receitas de vendas de petróleo, gás natural e seus deriva-
dos por não possuir poços (imobilizado) em operação. Em 2018, houve somen-
te o reconhecimento de receitas de prestação de serviços à Belém Bioenergia 
Brasil S.A. referente à consultoria, direção e administração empresarial. i) Pro-
visão para imposto de renda da pessoa jurídica: É constituída a alíquota de 
15% sobre o lucro fiscal apurado no exercício, acrescido do adicional (10%) do 
imposto de renda, conforme legislação em vigor. j) Provisão para contribuição 
social sobre o lucro líquido: É constituída a alíquota de 9% sobre lucro fiscal 
apurado no exercício, conforme legislação em vigor. k) Tributos diferidos: De-
vido a não previsibilidade de lucro nos próximos anos, pois os projetos perten-
centes a esta companhia estão em fase exploratória, os impostos diferidos fo-
ram anulados na totalidade em 2018. (Nota explicativa nº 10). l) Estimativas: A 
preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Companhia, baseada em 
estimativas, faça o registro de certas transações que afetam os ativos e passi-
vos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados 
das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e 
informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, po-
dem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às de-
monstrações financeiras se referem ao registro dos efeitos decorrentes da de-
preciação e da amortização calculadas, provisões e impostos diferidos. m) De-
monstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa fo-
ram preparadas e apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 
03. n) Lucro líquido por ação: Calculado com base na quantidade média
ponderada das ações/quotas disponíveis nos finais dos exercícios. Não existem
ações com efeitos diluidores. o) Estimativas e julgamentos contábeis críti-
cos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base
em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por defini-
ção, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respecti-
vos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco sig-
nificativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contá-
beis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas
a seguir. (a) Perda (imparidade) de imobilizado (atividade de exploração e pro-
dução petrolífera): Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (imparida-
de) no imobilizado, de acordo com a política contábil da Galp. Os valores recu-
peráveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com
base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas. (b)
Imposto de renda, contribuição social e outros impostos: A Companhia está
sujeita ao imposto sobre a renda, sendo necessário um julgamento significativo
para determinar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas operações, 
a determinação final do imposto é incerta. A Companhia também reconhece
provisões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de
impostos forem devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente
dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os
ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo
é determinado. p) Alterações voluntárias de políticas em 2018: De acordo
com a política contábil seguida desde 1999 até à presente data no que respeita
à atividade E&P, a Galp capitaliza as despesas de pesquisa, em conformidade
com a IFRS 6 – ‘Exploração e avaliação de recursos minerais’, as quais são
depreciadas no período de produção caso haja descobertas de reservas comer-
ciais viáveis. Como norma interina, a IFRS 6 prevê a alteração voluntária da
política contábil definida na data da primeira adoção das IFRS, continuando a
permitir que esta nova política não seja totalmente consistente com a estrutura
conceitual das IFRS, desde que respeite o parágrafo 13 da referida IFRS 6, que 
requer que a informação prestada pela nova política seja mais relevante e mais
fiável. A Galp considera que a nova política contábil que irá adotar é mais fiável,
comporta, per si, uma abordagem mais prudente e proporciona uma melhor
comparabilidade com as restantes empresas da indústria uma vez que é adota-
da por todas as maiores IOC’s (International Oil Company). Assim, com efeitos
a 1 de janeiro de 2018, a Galp passou a reconhecer como custo de exploração
todos os dispêndios incorridos na fase de exploração (i.e. ativos de exploração
e avaliação) relacionados com pesquisa, ou seja dispêndios relacionados com
estudos de geologia e geofísica (G&G) e gastos gerais e administrativos (G&A). 
Os restantes dispêndios na fase de exploração, nomeadamente poços explora-
tórios (Exploratory Wells), são capitalizados em ativos em curso, sendo sujeitos
a testes de imparidades periódicos reconhecendo poços secos como custo do
exercício. No início da produção, os custos capitalizados são depreciados com
base na política presente de depreciação. Em adição aos custos relacionados
com a fase de exploração mencionados acima, os gastos indiretos relacionados 
com gastos gerais e administrativos (G&A) que transitaram, em conformidade
com a política contabilística anterior, da fase de exploração para a fase de de-
senvolvimento, foram ajustados em capital próprio com a aplicação da nova
política contábil. Tratando-se de uma alteração de política contábil voluntária, a
aplicação da alteração da política será aplicada retrospectivamente de acordo
com o disposto na CPC 23. O efeito nos Capitais Próprios em 20180020
é detalhado como segue: BRL
Patrimônio Líquido 01/01/2018 - Política Anterior* 159.902.949
Ativos de exploração e avaliação
-G&G e Sísmica (76.106.469)
-G&A (42.830.138)
Patrimônio Líquido 01/01/2018 - Nova Política 40.966.342
Impacto no Patrimônio Líquido (118.936.607)
* Valor Idêntico ao capital próprio total a 31/12/2017.
O impacto no Patrimônio Líquido em 01 de janeiro de 2018 e as respectivas con-
trapartidas estão sendo reapresentados em 2017, conforme quadros a seguir:

01/01/2018

Ativo 31/12/2017

Impacto  
alteração 

política  
contábil IFRS 6

31/12/2017 
Reapre- 
sentado

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.382.232 - 1.382.232
Valores a receber
Clientes 1.556.683 - 1.556.683
Contas a receber das consorciadas 63.129 - 63.129

Tributos a recuperar 916.204 - 916.204
Adiantamentos 
Fornecedores 590 - 590
Adiantamento ao operador do 
 consórcio - blocos não operados 128.782 - 128.782

Despesas antecipadas a apropriar 728.200 - 728.200
Total do ativo circulante 4.775.820 - 4.775.820
Não circulante
Investimentos societários 491 - 491
Imobilizado 120.586.127 (118.936.607) 1.649.520
Intangível 37.851.000 - 37.851.000
Total do ativo não circulante 158.437.618 (118.936.607) 39.501.011
Total do ativo 163.213.438 (118.936.607) 44.276.831
As notas explicativas da administração são parte integrante das demons-
trações financeiras.

01/01/2018

Passivo 31/12/2017

Impacto 
alteração po-
lítica contábil 

IFRS 6

31/12/2017  
Reapre- 
sentado

Circulante
Fornecedores
Correntes 1.916.648 - 1.916.648
Contas a pagar  ao operador de 
 consórcio - blocos não operados 1.043.275 - 1.043.275

Salários e provisões 156.759 - 156.759
Obrigações tributárias 149.196 - 149.196
Outros passivos circulantes
Provisões de serviços 44.611 - 44.611
Adiantamentos dos parceiros - blocos operados   - - -

Total do passivo circulante 3.310.489 - 3.310.489
Patrimônio líquido
Capital social subscrito 222.014.266 - 222.014.266
Capital social a integralizar (42.400.000) - (42.400.000)
Reserva legal 8.892 - 8.892
Prejuízos acumulados (19.720.209) (118.936.607) (138.656.816)
Total do patrimônio líquido 159.902.949 (118.936.607) 40.966.342
Total do passivo e do patrimônio líquido 163.213.438 (118.936.607) 44.276.831
As notas explicativas da administração são parte integrante das demons-
trações financeiras.

01/01/2018

2017

Impacto 
alteração po-
lítica contábil 

IFRS 6

2017 
Reapre- 
sentado

Receita líquida dos serviços prestados 489.120 - 489.120
Receitas (Despesas) operacionais
Fornecimentos e serviços externos (1.054.909) (16.097.078) (17.151.987)
Despesas com pessoal (1.095.024) - (1.095.024)
Impostos e taxas (105.936) - (105.936)
Amortizações (1.134) - (1.134)
Outras receitas (despesas)  
 operacionais 32.697 - 32.697
Resultado investimentos 
 societários - (MEP) (12) - (12)

(2.224.318) (16.097.078) (18.321.396)
Prejuízo operacional (1.735.198) (16.097.078) (17.832.276)
Receitas financeiras 537.557 - 537.557
Despesas financeiras (74.926) - (74.926)

Resultado financeiro líquido 462.631 - 462.631
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (1.272.567) (16.097.078) (17.369.645)
Imposto de renda diferido (2.805.499) - (2.805.499)
Contribuição social diferido (1.009.980) - (1.009.980)

Prejuízo do exercício (5.088.046) (16.097.078) (21.185.124)
Prejuízo por quota no final do exercício - 
 R$ 1,00 (27,89) (88,24) (116,13)

q) Alterações de políticas contábeis em 2018: Mudança de política contábil
com a aplicação da IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: A Companhia adotou a
partir de 1 de janeiro de 2018 a nova norma contabilística IFRS 9, que substitui
a antiga norma IAS 39. Foi aplicada uma nova metodologia para o cálculo e
reporte de imparidades de contas a receber, tendo-se mudado o método para
a estimação de perdas das operações para um método de perdas esperadas
em que o risco de crédito é considerado desde o reconhecimento inicial dos
valores a receber. Como permitido pelo IFRS 9, a Empresa aplicou o modelo de 
transição retrospectiva modificada, uma vez que o efeito cumulativo da aplica-
ção inicial seria reconhecido como um ajuste à abertura da posição financeira
em resultados acumulados em 1 de janeiro de 2018, ou seja, não foi efetuado
reexpressão dos valores comparativos. Mudança de política contábil com a apli-
cação da IFRS 15: Em 1 de janeiro de 2018 a Companhia aplicou a IFRS 15,
que substitui a IAS 18. A aplicação da IFRS 15 não alterou o reconhecimento
de rédito na Companhia. Dada a fase do projetos da empresa não estar em
produção, não foram determinados impactos contábeis resultantes na aplicação 
da norma. r) Alterações políticas contábeis que entram em vigor em 2019:
A IFRS 16 vem substituir a IAS 17 - “Locações” e as interpretações associa-
das, com impacto significativo na contabilização efetuada pelos locatários que
passam a ser obrigados a reconhecer para todos os contratos de locação de
um ativo, um passivo de locação correspondente aos pagamentos futuros das
rendas da locação e um ativo relativo ao respetivo “direito de uso”. Encontram-
-se previstas isenções a este tratamento contabilístico (que a empresa adotou)
para as locações de curto prazo (menor de 12 meses) e de ativos de baixo valor 
que em novos têm um valor menor de 5.000 EUR. A definição de um contrato
de locação também foi revista, sendo baseada no “direito de controlar o uso de
um ativo identificado”. No que se refere ao regime de transição, a 1 de janeiro
de 2019, a IFRS 16 pode ser aplicada retrospectivamente ou pode ser segui-
da uma abordagem retrospectiva simplificada. No que se refere ao regime de
transição, a 1 de janeiro de 2019, a Sociedade aplicará a IFRS 16 utilizando
uma abordagem retrospectiva simplificada (‘Modified retrospective approach’),
em que reconhecerá os direitos de uso de ativos no mesmo montante dos pas-
sivos de locação sem a correção financeira de períodos anteriores. Conforme
permitido pela norma, a Sociedade aplicará o normativo apenas para contratos
iniciados (ou modificados) em ou após a data inicial da aplicação da norma e
aplicará o expediente prático disponível no normativo à avaliação anterior de
quais contratos são, ou contêm, locação (“grandfathering”). A Sociedade esti-
ma não ter impacto da adoção da IFRS 16 a 1 de janeiro de 2019. 4. CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo dessa conta em 31 de dezembro de
2018, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser con-
ciliado com os respectivos itens dos
balanços patrimoniais, como demonstrado a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Bancos 10.480 31.316
Aplicações financeiras 12.369.711 1.350.916
Total 12.380.191 1.382.232
As aplicações financeiras eram compostas pelos seguintes depósitos de curto 
prazo de liquidez imediata (3 meses ou menos), a seguir demonstrado:

Taxa Negociada (% 
DO CDI)Instituição financeira Tipo 31/12/2018 31/12/2017

Banco Itaú S.A. CDB DI (95 %) 12.369.711 1.350.916
12.369.711 1.350.916

5. VALORES A RECEBER: A rubrica de contas a receber, no montante de
R$ 44.610 em 31/12/2018 e R$ 1.619.812 em 31/12/2017, tem a seguinte
composição: 31/12/2018 31/12/2017
Clientes (a) 44.610 1.556.683
Contas a receber de consorciada (b) - 63.129
Total 44.610 1.619.812
(a) O montante de R$ 44.610 em 31/12/2018, em contas a receber de clientes,
refere-se à venda de serviços especializados de consultoria, direção e adminis-
tração para a Belém Bioenergia Brasil S.A., prestado no mês de dezembro/2018 
e com vencimento em 30 dias. O montante de R$ 1.556.683 em 31/12/2017,
também em contas a receber do cliente Belém Bioenergia Brasil S.A., referente
à venda de serviços especializados de consultoria, direção e administração,
foi prestado em diversos períodos e liquidado durante o ano de 2018; (b) A
Companhia, em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, opera 2 blocos on-shore
(nota explicativa nº 01), cujo único parceiro nesses consórcios é a Petróleo Bra-
sileiro S.A. - Petrobras.  Em 31/12/2018, a companhia apurou uma obrigação
de adiantamento recebido no montante de R$ 175.792, conforme apresentado
na nota explicativa nº 17, e em 31/12/2017, existe saldo a receber decorrente
do rateio dos gastos incorridos nos blocos proporcionais às respetivas partici-
pações, conforme demonstrado no quadro a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
PN-T-136 - 164.839
PN-T-182 - (101.710)
Total - 63.129
6. TRIBUTOS A RECUPERAR: A rubrica de tributos a recuperar apresentava o
seguinte detalhe em 31 de dezembro de 2018 e de 2017:

31/12/2018 31/12/2017
Tributos retidos na fonte sobre serviços 39.761 14.260
PIS e COFINS a recuperar 38.543 -
IRRF sobre rendimentos aplicações financeiras 165.787 108.620
Base Negativa 495.107 793.324
Total 739.198 916.204
7. ADIANTAMENTOS: ADIANTAMENTOS AO OPERADOR DOS CONSÓR-
CIOS: A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 63.087 em 31/12/2018 e 
R$ 129.372 em 31/12/2017, tem a seguinte composição:

31/12/2018 31/12/2017
Adiantamento a fornecedor (a) 12.830 590
Adiantamento ao operador do consórcio - blocos 
  não operados (b) 50.256 128.782
Total 63.086 129.372

(a) A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 12.830 (31/12/2018) e R$
590 (31/12/2017) referem-se aos adiantamentos aos fornecedores de materiais
e serviços administrativos. (b) A rubrica de adiantamentos ao operador dos
consórcios - blocos não operados, no montante de R$ 50.256 (31/12/2018) e
R$ 128.782 (31/12/2017), é composta por adiantamentos ao parceiro Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobras, relativos aos blocos não operados pela Companhia,
que se destinam a fazer face ao investimento em pesquisa incorrido pela con-
sorciada e imputada por rateio aos consórcios, que se encontram distribuídos
da seguinte forma:
Bacia 31/12/2018 31/12/2017
Bacia BAR-M-344 92.891 (50.047)
Bacia BAR-M-388 52.303 (18.309)
Bacia BAR-M-342 64.454 (52.426)
Bacia BAR-M-300 6.030 (58.689)
Bacia PN-T-150 62.663 249.179
Bacia PN-T- 166 (130.731) 137.897
Bacia POT-M-764 (97.354) (78.823)

50.256 128.782
8. DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR: A rubrica de despesas ante-
cipadas a apropriar, no montante de R$ 488.134 (31/12/2018) e R$ 728.200
(31/12/2017) refere-se à contratação de seguros para cobertura de potenciais
riscos inerentes à atividade petrolífera, e com isso, o saldo apresentado, será
apropriado ao resultado do exercício de acordo com os prazos de vigência es-
tabelecidos em cada contrato. 9. Investimentos societários: Em 04/06/2014,
a Galp Energia Brasil S.A. adquiriu 50% das ações da empresa ISPG Centro
Tecnológico S.A. (ISPG CT S.A.), no montante de R$ 500 sem reconhecimento
de resultados de equivalência patrimonial. Em 01/08/2014 a Companhia ad-
quiriu 7 quotas no montante de R$ 70 (R$ 10 por ação) da Petróleos de Por-
tugal - Petrogal S.A., passando a deter o percentual de 0,002% das ações da
Galp Exploração Serviços do Brasil Ltda (GESB). A participação societária foi
registrado pelo custo de aquisição ajustados com o resultado de equivalência
patrimonial dos exercícios de 2018 e 2017.

31/12/2018 31/12/2017
Patrimônio líquido GESB
Capital social 3.500.000 3.500.000
Reserva de lucro 0 0
Prejuízo acumulado (3.970.692) (3.380.640)
Lucro do exercício 535.359 (590.052)
Total 64.667 (470.692)
Custo de aquisição do investimento
Aquisição dos 0,002% 70 70
Saldo do custo de aquisição do investimento (1) 70 70
Cálculo da receita de equivalência patrimonial
Patrimônio líquido a 0,002% em 31/12/2016 (67) (67)
Patrimônio líquido a 0,002% em 31/12/2017 (12) (12)
Patrimônio líquido a 0,002% em 31/12/2018 11 0
Receita de equivalência patrimonial (2) (68) (79)
Saldo em 31/12/2018 do investimento - GESB (1+2) 2 (9)
Saldo em 31/12/2018 do investimento - ISPG CT S.A. 500 500
Saldo consolidado dos investimentos 502 491
10. TRIBUTOS DIFERIDOS: O imposto de renda e a contribuição social diferi-
dos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo 
do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações 
financeiras. Mediante avaliação da Administração da Companhia sobre a pers-
pectiva de não realizar imposto diferido devido a não perspectiva de lucro nos 
próximos anos, a Companhia anulou todo imposto diferido no exercício de 2017 
e assim permaneceu para 31/12/2018.

31/12/2018 31/12/2017
(Reapresentado 3.p)

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Prejuízo antes do IRPJ 
  e CSLL (40.701.050) (40.701.050) (17.369.645) (17.369.645)
Ajustamento devido à 
 adoção do Successfull 
 Effort Method (118.936.607) (118.936.607) 16.097.078 16.097.078
( + ) Adições ao LALUR 129.601 129.601 124.857 124.857
( - ) Exclusões ao LALUR (357.412) (357.412) (81.079) (81.079)
Resultado antes da Compen- 
 sação do Prejuízo Fiscal (159.865.468) (159.865.468) (1.228.789) (1.228.789)

15% + adi- 
cional 10% 9%

15% + adi_ 
cional 10% 9%Alíquotas (%)

IRPJ e CSLL corrente - - - -
IRPJ e CSLL  diferido - - (2.782.366) (1.001.652)
 IRPJ e CSLL - Diferido/ 
 Corrente sobre resultado 
   tributável - - (2.782.366) (1.001.652)
Reversão de impostos 
 diferidos ativos por 

   diferenças temporárias - - (23.133) (8.328)
Constituição de impostos 
 diferidos ativos por 

  diferenças temporárias - - - -
IRPJ e CSLL - Diferido sobre 
 diferenças temporárias - - (23.133) (8.328)

Total de imposto de renda 
 e contribuição social no 

   resultado - - (2.805.499) (1.009.980)
Alíquota efetiva (%) 0% 0% (16%) (6%)

11. IMOBILIZADO: Durante o exercício de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:
Imobilizado

Construções em andamento Bens em operação
PNT  

150 (II)
PNT 

166 (II)
POT M 
764 (II)

BAR M 
300 (II)

BAR M 
342 (II)

BAR M 
344 (II)

BAR M 
388 (II)

PNT 
136 (I)

PNT 
182 (I)

Subtotal de 
ativos tangíveis Equip. Informática

Total ativos 
tangíveis

Saldo em 31/12/2017 421.539 503.203 240.296 16.000 100.089 262.461 103.835 - - 1.647.423 2.097 1.649.520
Adições 443 534 16.002 450 4.042 934 728 37 37 23.207 - 23.207
Baixas e estimativa para 
  perdas de imobilizado (25.195) (47.418) - - - - - (37) (37) (72.687) - (72.687)
Amortização/depreciação - - - - - - - - - - (1.134) (1.134)
Regularizações (396.787) (456.319) (149.770) (16.000) (5.400) (40.477) (19.436) - - (1.084.189) - (1.084.189)
Transferências - - - - - - - - - - - -
Totais (421.539) (503.203) (133.768) (15.550) (1.358) (39.543) (18.708) 0 0 (1.133.669) (1.134) (1.134.803)
Saldo em 31/12/2018 0 0 106.528 450 98.731 222.918 85.127 0 0 513.754 963 514.717
Durante o exercício de 2017, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:

Imobilizado

Construções em andamento
Bens em 
operação Total

PNT  
150 (II)

PN T  
166 (II)

POT M  
764 (II)

BAR M  
300 (II)

BAR M 
 342 (II)

BAR M 
 344 (II)

BAR M 
388 (II)

PNT  
136 (I)

PNT 
182 (I)

Subtotal de ati-
vos tangíveis

Equip.  
Informática

ativos 
tangíveis

Saldo em 31 de dezembro de 2016 492.472 390.760 220.366 170.132 143.307 300.779 115.742 - - 1.833.558 3.231 1.836.789
Adições (Reapresentado nota 3.p) 967 112.443 19.930 - 1.498 1.499 1.500 - - 137.837 - 137.837
Baixas e provisões para perdas de  
 imobilizado - - - - - - - - - - - -
Amortização / depreciação - - - - - - - - - - (1.134) (1.134)
Regularizações (Reapresentado 
 nota 3.p) (71.900) - - (154.132) (44.716) (39.817) (13.407) - - (323.972) - (323.972)
Transferências - - - - - - - - - - - -
Totais (70.933) 112.443 19.930 (154.132) (43.218) (38.318) (11.907) 0 0 (186.135) (1.134) (187.269)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 421.539 503.203 240.296 16.000 100.089 262.461 103.835 0 0 1.647.423 2.097 1.649.520
12. INTANGÍVEL: Durante o exercício de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo intangível segue demonstrado a seguir:

Construções em andamento

Bloco   
PNT  

150 (II)

Bloco 
PN T  

166 (II)

Bloco   
POT M 

 764 (II)

Bloco   
BAR M  
300 (II)

Bloco   
BAR M  
342 (II)

Bloco  
BAR M  
344 (II)

Bloco   
BAR M 
 388 (II)

Bloco 
PNT 

 136 (I)

Bloco  
PNT 

182 (I)

Aquisi-
ção sís- 

mica 
novos  

investi-
mentos 

(III) Total
Saldo em 31 de de-
zembro de 2017 3.181.500 3.181.500 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 2.394.000 2.394.000 - 37.851.000

Adições - - - - - - - - - - -
Baixas e provisões 
para perdas de 
imobilizado (nota 21) (3.181.500) (3.181.500) - - - - - (2.394.000) (2.394.000) - (11.151.000)

Regularizações - - - - - - - - - - -
Transferências - - (1.600.000) (2.940.000) (7.980.000) (12.600.000) (1.580.000) - - - (26.700.000)
Totais (3.181.500) (3.181.500) (1.600.000) (2.940.000) (7.980.000) (12.600.000) (1.580.000) (2.394.000) (2.394.000) - (37.851.000)
Saldo em 31 de  
dezembro de 2018 - - - - - - - - - - -

Ativo Intangível

Bloco  
PNT  

150 (II)

Bloco 
PN T 

 166 (II)

Bloco   
POT M 

 764 (II)

Bloco   
BAR M 
300 (II)

Bloco   
BAR M 
 342 (II)

Bloco   
 BAR M 
 344 (II)

Bloco   
BAR M 
 388 (II)

Bloco  
PNT 

136 (I)

Bloco 
 PNT  

182 (I)

Aquisi-
ção sís- 

mica 
novos  

investi-
mentos 

(III) Total
Saldo em 31 de de-
zembro de 2017 - - - - - - - - - - -

Adições - - - - - - - - - - -
Baixas e provisões 
para perdas de 
imobilizado (nota 21) - - - - - - - - - - -

Regularizações - - - - - - - - - - -
Transferências - - 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 - - - 26.700.000
Totais - - 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 - - - 26.700.000
Saldo em 31 de de-
zembro de 2018 - - 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 - - - 26.700.000

Em 2018, os ativos intangíveis relacionados com os bônus de assinatura pagos no momento em que a Companhia adquiriu as concessões dos blocos foram 
transferidos de ativo em andamento para intangível e serão amortizados a partir do início da extração de óleo através do método UOP. Durante o exercício de 
2017, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo intangível segue demonstrado a seguir:

Construções em andamento
Bloco 

PNT  
150 (II)

Bloco   
PN T 

166 (II)

Bloco  
POT M 
 764 (II)

Bloco   
BAR M 
 300 (II)

Bloco 
 BAR M 
342 (II)

Bloco 
BAR M 
 344 (II)

Bloco   
BAR M 
 388 (II)

Bloco  
PNT 

136 (I)

Bloco  
PNT 

182 (I)

Aquisição  
sísmica novos  

investimentos (III) Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 3.181.500 3.181.500 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 2.394.000 2.394.000 - 37.851.000
Adições - - - - - - - - - - -
Baixas e provisões para per-
das de imobilizado (nota 19)   - - - - - - - - - - -

Regularizações - - - - - - - - - - -
Transferências - - - - - - - - - - -
Totais - - - - - - - - - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.181.500 3.181.500 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 2.394.000 2.394.000 - 37.851.000

13. FORNECEDORES: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica de
fornecedores é constituída pelos seguintes itens:

31/12/2018 31/12/2017
Fornecedores correntes (a) 1.651.307 1.916.648
Contas a pagar ao operador dos consórcios - blocos 
 não operados (b) 553.918 1.043.275
Total 2.205.225 2.959.923

(a) Os montantes de R$ 1.651.307, em 31/12/2018, e R$ 1.916.648, em
31/12/2017, na rubrica de fornecedores correntes referem-se às despesas in-
corridas com os blocos de exploração em que a Companhia é operadora. (b)
Contas a pagar a operador dos consórcios - blocos não operados: A rubrica
de contas a pagar ao operador dos consórcios dos blocos não operados, pela
Companhia, tem a seguinte composição pelas bacias onde a mesma detém
participação:
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GALP ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ nº 16.974.249/0001-38

31/12/2018 31/12/2017
BAR-M-300 40.000 16.000
BAR-M-342 - 5.400
BAR-M-344 - 10.000
BAR-M-388 40.000 9.000
POT-M-764 117.772 149.770
PN-T-150 177.113 396.786
PN-T-166 179.033 456.319
TOTAL 553.918 1.043.275
14. SALÁRIOS E PROVISÕES: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de
salários e provisões apresentava a seguinte composição: 31/12/2018 31/12/2017
Provisões de férias, 13º salários e encargos sociais a pagar 156.399 81.357
Provisão bônus de desempenho a pagar 76.424 75.402
Total 232.823 156.759
15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a
rubrica de obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:

31/12/2018 31/12/2017
Impostos sobre vendas 12.058 4.827
Impostos sobre salários 61.758 40.124
Outros impostos retidos a terceiros 26.911 104.245
Total 100.727 149.196
16. PROVISÕES DE SERVIÇOS: A rubrica de provisão de serviços apresenta
em 31 de dezembro 2018 e 2017, a seguinte composição:
Provisão de Serviços 31/12/2018 31/12/2017
Provisão serviços blocos 937.754 -
Serviço de auditoria - 21.860
Outros 12.825 22.751
Total 950.579 44.611
O montante de R$ 937.754 em 31/12/2018 refere-se à provisão de serviços técnico e 
de suporte administrativo, para os blocos operados e não operados pela Companhia.  
17. ADIANTAMENTOS DOS PARCEIROS - BLOCOS OPERADOS: O montan-
te de R$ 175.792 (31/12/2018) refere-se ao saldo de recebimento maior prove-
niente dos cash calls dos blocos operados pela Companhia. Em 31/12/2017, a 
companhia apurou um contas a receber no montante de R$ 63.129 conforme 
apresentado na nota explicativa nº. 05.

31/12/2018 31/12/2017
PN-T-136 12.244 -
PN-T-182 163.548 -
Total 175.792 -
18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Em 31 de dezembro de 2018, o capital subscrito 
encontrava-se registrado em R$ 222.014.266, representado por 182.426 quotas 
no valor de R$ 1.217 cada uma, conforme estatuto social, distribuídas entre os 
acionistas da seguinte forma abaixo.

Acionistas

Quanti-
dade de 
quotas

Capital 
subscrito

Capital  
a inte- 

gralizar

Capital  
integra- 

lizado

Partici-
pação 

%
Galp E&P Brazil BV 181.426 221.163.256 (5.400.000) 215.763.256 99,6%
Galp Energia E&P BV 1.000 851.010 - 851.010 0,4%
Totais 182.426 222.014.266 (5.400.000) 216.614.266 100,0%
(a) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de
5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. 
A reserva legal, tem por fim, assegurar a integridade do capital social e so-
mente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital. Em 
31/12/2018 e 31/12/2017, não houve constituição de reserva por conta dos pre-
juízos do exercício de 2018, no montante de R$ 40.701.050, e do exercício de 
2017, no montante de R$ 21.185.124. (b) Distribuição de dividendos: De acordo 
com o Estatuto Social da Companhia, é garantido aos acionistas um dividendo 
mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, calcu-
lado nos termos da lei das Sociedades por Ações. A Companhia pode efetuar 
outras distribuições, na medida em que existirem lucros e reservas disponíveis. 
Todas as distribuições acima mencionadas poderão ser realizadas sob a for-
ma de dividendos ou como juros sobre o capital próprio, dedutíveis do imposto 
de renda, de acordos com os termos estabelecidos em Lei. Em 2018 e 2017, 
a Companhia não apresentou lucro líquido, diante disto, não foi provisionado 
dividendo mínimo obrigatório de 25%. (c) Aumento de capital: Durante o exercí-
cio de 2018, não houve aumento de capital na Sociedade, entretanto parte do 
saldo a integralizar foi liquidado o montante de R$ 37.000.000, pagos em duas 
datas, R$ 23.000.000 recebidos em 09/01/2018 e R$ 14.000.000 recebidos em 
06/06/2018, com intuito de aumentar a capacidade financeira para cumprir com 
as obrigações de investimentos e de despesas operacionais. A Companhia, está 
em fase de investimento e portanto, não dispõe de capacidade financeira para 
pagar juros de empréstimos. 19. RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTA-
DOS: No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a composi-
ção do lucro bruto é como se demonstra a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Receita bruta de serviços 1.590.451 570.402
Impostos incidentes sobre os serviços (226.640) (81.282)
Receita líquida de serviços 1.363.811 489.120

A variação existente entre os exercícios refere-se a prestação de serviço adicio-
nal de consultoria na área financeira realizado no exercício de 2018 à empresa 
do mesmo grupo econômico conforme nota explicativa nº 25. 20. FORNECI-
MENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: A Companhia no exercício de 2018 e 
2017 apresenta a seguinte composição na rubrica da demonstração do resulta-
do - fornecimentos e serviços externos:

31/12/2018 31/12/2017
Seguros diversos (Reapresentado nota 3.p) 29.117 31.241
Alugueis e condomínios - 112.240
Passagens aéreas e hospedagens 87.066 77.849
Serviços de contabilidade e auditoria 101.100 193.982
Advocacia 18.140 -
Custos Exploratórios (Reapresentado nota 3.p) 29.036.103 16.573.327
Outros serviços prestados por terceiros - PJ 258.960 163.348
Total 29.530.486 17.151.987
O montante de R$ 258.960 em 31/12/2018 referente em Outros serviços pres-
tados por terceiros – PJ, inclui o montante de R$ 196.734 relativo ao serviço de 
publicações das demonstrações financeiras.  Em 31/12/2017, o montante de 
R$ 163.348, inclui o valor de R$ 112.301 relativo também ao serviço de publica-
ções. Os custos exploratórios são compostos conforme demonstrados a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Geologia e Geofísica 2.354.965 3.031.004
Aquisição e processamento de dados sísmicos 16.433.018 2.825.538
Despesas Administrativas Gerais 8.445.138 9.114.983
Retenção de Área 686.416 984.007
Outras despesas indiretas 1.116.566 617.795

29.036.103 16.573.327
21. RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS: A Companhia no exercício de
2018 e 2017 apresenta a seguinte composição na rubrica da demonstração do
resultado – outras receitas (despesas) operacionais:

31/12/2018 31/12/2017
Baixa de Intangível (nota explicativa nº 12) (11.151.000) -
Baixa de Tangível (nota explicativa nº 11) (72.687) -
Receitas da gestão dos consórcios - blocos operados 111.255 100.195
Contribuição sindical - (57.492)
Doações para Câmara Portuguesa - (10.000)
Outras receitas (despesas) operacionais (3) (6)

(11.112.435) 32.697
O montante de R$ 11.151.000 em 31/12/2018 está relacionado com a estimativa 
de perda dos bônus de assinatura dos projetos PN-T-150, PN-T-166, PN-T-136 
e PN-T-182 devido a análise técnica e econômica sobre a viabilidade financeira 
e operacional e potenciais riscos. 22. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO: 
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, as receitas e despesas financeiras 
apresentaram a seguinte composição e os respectivos saldos:

31/12/2018 31/12/2017
Rendimentos aplicação financeira 742.249 469.537
Variação cambial ativa 3.589 -
Outras receitas financeiras 37.139 68.020
Receitas financeiras 782.977 537.557

31/12/2018 31/12/2017
Juros (10.474) (629)
Variação cambial passiva (55.904) (70.274)
Despesas bancárias (3.703) (4.023)
Despesas financeiras (70.081) (74.926)
Resultado financeiro líquido 712.896 462.631
Os montantes de R$ 37.139 (31/12/2018) e R$ 68.020 (31/12/2017) referentes 
a outras receitas financeiras são relativos à atualização da base negativa (nota 
explicativa nº 06). 23. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SO-
BRE RESULTADO: No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Compa-
nhia apresentou prejuízo contábil e prejuízo fiscal. A base de cálculo do IRPJ e 
CSLL diferido sobre o prejuízo fiscal não foi constituído devido a não pespectiva 
de compensação, bem como sua conciliação de despesa calculada pela apli-
cação das alíquotas fiscais e da despesa de imposto de renda e contribuição 
social no resultado, apresentada na nota explicativa nº 10. 24. COBERTURA 
DE SEGUROS: A Companhia contratou a cobertura de seguros dos blocos para 
participação do processo licitatório da 11ª Rodada da ANP, pelos quais serão 
amortizados mensalmente de acordo com os prazos de vigência de cada contra-
to. A rubrica apresenta os saldos de R$ 488.134 e R$ 728.200, respectivamente, 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (nota explicativa 08). 25. TRANSAÇÕES 
COM PARTES RELACIONADAS: 25.1. Transações comerciais: A Sociedade, 
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, prestou ser-
viços especializados de consultoria, direção e administração de empresa para 
a Belém Bioenergia Brasil S.A.. Adicionalmente contratou empresas do grupo 
Galp (Petrogal S.A., Galp Energia S..A, Petrogal Brasil S.A. e Galp Exploração e 
Serviços S.A.) para prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas 
administrativas e de exploração. As transações efetuadas durante o exercício 
com partes relacionadas são as seguintes:

Transações com empresas relacionadas
Demonstração de resultados

2018 2017
Total da Transações 
Parte Relacionadas

Receita Serviços 
Prestados

Débitos serviços 
diversos

Total da Transações 
Parte Relacionadas

Receita Serviços 
Prestados

Débitos serviços 
diversos

Belém Bioenergia Brasil S.A. 570.402 570.402 - 570.402 570.402 -
Petrogal S.A - - - (85.473) - (85.473)
Galp Energia S.A. - - - (35) - (35)
Petrogal Brasil S.A. (5.717.323) 1.020.049 (6.737.372) (7.070.924) - (7.070.924)
Galp Exploração e Serviço Brasil S.A. - - - (963.026) - (963.026)
Total (5.146.921) 1.590.451 (6.737.372) (7.549.056) 570.402 (8.119.458)

2018 2017
        Resultado Investimentos Societários (MEP) (11) 12
        Efeito variações cambiais ativas e passivas (55.891) (70.274)
Variações do ativo e passivo circulante e não circulante:
       Clientes 1.512.073 -
       Despesas antecipadas (178.354) (129.942)
       Adiantamentos 129.415 89.997
       Tributos a recuperar 177.006 (160.627)
       Investimentos societários - (1)
       Fornecedores (1.027.755) 1.019.944
       Outras contas a pagar (1.569.072) (1.069.771)
       Obrigações tributárias (48.469) (578.990)
       Salários e provisões 75.042 57.846
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES
 OPERACIONAIS (30.060.854) (17.753.043)
27. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Diretoria Executiva da Companhia autorizou a conclusão das presentes de-
monstrações financeiras em 09 de abril de 2019, nas quais consideram os even-
tos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas
demonstrações financeiras, quando requeridos.
Carlos Augusto - Diretor Presidente - CPF: 812.797.528-15; Bruno Miguel Al-
buquerque Pimentel Lopes - Diretor Financeiro - CPF 701.767.112-01; Car-
los Augusto Gonçalves - Diretor Comercial, Operações e Logística - CPF: 
777.615.537-34; Marcelo Viniciuns de Souza - Contador - CRC/RJ-094628/O-7 
- CPF: 011.891.847-88.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas GALP Energia do Brasil S A.. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras da GALP Energia do Brasil S A. (“Compa-
nhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações do património 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 financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da GALP Energia do Brasil 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 adota-
das 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 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 conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da go-
vernança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia 
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 
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 
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. Os responsáveis pela go-
vernança 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 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 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 rele-
vantes 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 de uma 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 rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por frau-
de 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 in-
ternos 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 ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacio-
nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevan-
te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. 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
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis 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, 9 de abril de 2019. Pricewaterhou-
seCoopers - Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 - Cáren Henriete 
Macohin - Contadora CRC 1PR038429/O-3 “T” SC

Saldos com empresas relacionadas
Ativo circulante

Clientes
2018 2017

Belém Bioenergia Brasil S.A. 44.610 1.556.683
Total 44.610 1.556.683

Passivo Circulante
Fornecedores

2018 2017
Petrogal S.A 528.174 472.287
Galp Energia S.A. 39 35
Petrogal Brasil S.A. 243.749 520.203
Galp Exploração e Serviço Brasil S.A. - 63.111
               Total 771.962 1.055.636
25.2. Remuneração do pessoal-chave da administração: A remuneração 

dos diretores da Companhia, no decorrer do exercício de 31 de dezembro de 
2018 foi no valor de R$ 230.461 e em 31 de dezembro de 2017 no valor de 
R$ 224.071. 26. RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO 
DIRETO VERSUS INDIRETO: A demonstração dos fluxos de caixa pelo método 
indireto para o exercício de 2018 e 2017 apresenta a seguinte:
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 2018 2017
Lucro líquido do exercício (40.701.050) (21.185.124)
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais com o  
 caixa usado nas Atividades operacionais:
        Provisão de serviços de auditoria/Consultoria 54.636 25.279
        Apropriação de seguros 418.420 507.489
        Provisão bônus aos funcionários 1.022 (75.494)
        Depreciação de bens 1.134 1.134
        Baixa de Intangíveis 11.151.000 1.134
        IRPJ e CSLL Diferido sobre PF e BNCSLL - 3.815.479

SÊNECA S.A.
CNPJ: 29.982.220/0001-40

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/18.
Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Ativo 15.418 19.129 15.589 19.300
Circulante 61 3.641 165 3.758
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 14 2 33 3
Contas a receber de clientes (3.b) 47 47 99 99
Créditos tributários (3.c) - - 32 62
Créditos com partes relacionadas (3.d) - 3.592 - 3.592
Outros créditos - - 1 2

Não circulante 15.357 15.488 15.424 15.542
Realizável a LP 1.335 1.644 367 367
Adiantamento para futuro aumento capital 1.335 1.644 - -
Créditos com partes relacionadas (3.d) - - 346 347
Depósitos, cauções e retenções - - 21 20

Investimentos (3.e/4) 2.571 2.275 3.606 3.606
Imobilizado (3.f/5) 11.451 11.569 11.451 11.569
Passivo 15.418 19.129 15.589 19.300
Circulante 14 16 16 18
Fornecedores 1 1 2 2
Impostos e contribuições sociais (3.g) 13 15 14 16

Não circulante 1.170 - 1.339 169
Débitos com partes relacionadas (3.d) - - 169 169
Adiantamento para futuro aumento capital 1.170 - 1.170 -

 Patrimônio líquido (6) 14.234 19.113 14.234 19.113
Capital social 11.295 14.887 11.295 14.887
Ajuste de avaliação patrimonial 9.476 9.476 9.476 9.476
Prejuízos acumulados (6.537) (5.250) (6.537) (5.250)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017 
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)  Controladora Consolidado

Notas 2018 2017 2018 2017
Receita bruta 544 549 604 614
 Impostos e contribuições (20) (20) (26) (26)
Receita operacional líquida 524 529 578 588
 Custo bruto (6) - (6) (346)
Lucro bruto 518 529 572 242
Receitas (despesas) operacionais (1.763) (3.813) (1.817) (3.526)
 Gerais e administrativas (415) (261) (1.819) (1.703)
 Resultado de equivalência patrimonial (3.e/4) (1.348) (3.552) - -
 Financeiras, líquidas - - 2 5
 Outras operacionais, líquidas - - - (1.828)
Resultado antes do IR e contribuição social (1.245) (3.284) (1.245) (3.284)
 IR e contribuição social (42) 19 (42) 19
Prejuízo do exercício (1.287) (3.265) (1.287) (3.265)
Quantidade de ações (por lotes mil) 8.267 10.178 8.267 10.178
Prejuízo por ação - R$ (0,16) (0,32) (0,16) (0,32)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Capital 
Ajuste de 
avaliação Prejuízos Patrimônio 

social patrimonial acumulados líquido
Saldos em 01/01/17 14.887 9.476 (1.985) 22.378
Prejuízo do exercício - - (3.265) (3.265)
Saldos em 31/12/17 14.887 9.476 (5.250) 19.113
Redução de capital social (3.592) - - (3.592)
Prejuízo do exercício - - (1.287) (1.287)
Saldos em 31/12/18 11.295 9.476 (6.537) 14.234

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado 

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2018 2017 2018 2017
 Prejuízo do exercício (1.287)(3.265)(1.287)(3.265)
Ajustes para reconciliar o resultado às 
 disponibilidades: 1.231 3.435 (117) (117)
Depreciação e amortização (117) (117) (117) (117)
Equivalencia patrimonial 1.348 3.552 - -

 Variações nos ativos e passivos operacionais 5.069 781 4.791 3.026
Contas a receber - (1) - (1)
Tributos a recuperar - - 30 3
Créditos com partes relacionadas 3.592 1.359 3.593 1.303
Outros créditos - - 1 -
Depósitos, cauções e retenções - - (1) 1.840
Adiantamento para futuro aumento capital 309 (458) - -
Fornecedores - 1 - 1
Impostos e contribuições sociais (2) (60) (2) (60)
Adiantamento para futuro aumento capital 1.170 (60) 1.170 (60)

 Recursos líquidos gerados (aplicados) 
 nas ativ. operac. 5.013 951 3.387 (356)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Adições ao imobilizado 235 235 235 235
Investimentos (1.644)(1.187) - -
Redução de capital social (3.592) -(3.592) -

 Recursos líquidos gerados (aplicados) 
 nas ativ. de financ. (5.001) (952)(3.357) 235

Aumento (redução) no caixa e equiv. de caixa 12 (1) 30 (121)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 2 3 3 124
No fim do exercício 14 2 33 3

Aumento (redução) no caixa e equiv. de caixa 12 (1) 30 (121)Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia., tem por objeto social a 
participação, direta ou indireta, em quaisquer sociedades ou empreendimen-
tos, a administração de bens móveis ou imóveis, próprios ou de terceiros e a 
prestação de serviços de assessoria, consultoria e planejamento a empresas. 
2. Apresentação das DFs.: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronun-
ciamentos emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias das 
Dfs., e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. As Dfs. são apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais 
(R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 19/03/19, a Diretoria da 
Cia. autorizou a conclusão das Dfs. do exercício findo em 31/12/18. As Dfs. 
consolidadas da Sêneca S.A. inclui a seguinte Cia., classificada para efeito de 
consolidação, como segue:

Empresa Participação Classificação
Carioca Empreendimentos Imobiliários S.A. 100% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a 
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan-
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela-
cionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do 
ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais 
foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e iv) Dos 
efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 3. Resumo 
das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de 
caixa: A Cia. classifica como disponibilidades de caixa, os investimentos de 
curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um mon-
tante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender 
a compromissos de caixa de curto prazo. b. Contas a receber de clientes: 
A Cia., no exercício findo em 31/12/18, avaliou não haver necessidade de 
registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão 
é constituída quando existe uma evidência de que a Cia. não será capaz de 
recuperar os saldos a receber. c. Créditos tributários: Os saldos de créditos 
tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em 
compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. 

d. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transações com par-
tes relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não há
encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas transações. e.
Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas são contabiliza-
dos pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, a
participação da Cia., no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das
controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido
ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reser-
vas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como
receita (ou despesa) operacional. As Dfs. das sociedades controladas são
elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessá-
rio, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo
com as adotadas pela Cia. f. Imobilizado: O custo de um item de um ativo
tangível é reconhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios
econômicos associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode
ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é apropriado
separadamente de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O
valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados
pelo menos ao final de cada exercício. g. Impostos e contribuições sociais:
Valores referentes a provisão para pagamentos de tributos federais, estaduais
e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. h. Avaliação do
valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da
Cia. revisa o valor contábil líquido dos 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. Quando
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re-
cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2018 e 2017 não foram identificados
ajustes a serem contabilizados. I. Declaração de conformidade: As Dfs. da
Cia. compreendem: As Dfs. individuais da controladora foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS. As Dfs. consoli-
dadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relató-
rio Financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo “International Accounting Standards Bo-
ard - IASB” e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária

brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas 
pelo CPC e aprovados pelo CFC e pela CVM. 
4. Investimentos (Controladora): Participação 2018 2017
Carioca Empreendimentos Imobiliários S.A. 100% 2.571 2.275
5. Imobilizado: Consolidado

Taxas Custo Depreciação _2018 2017
Terrenos - 10.122 - 10.122 10.122
Edifícios e benfeitorias 2.933 (1.604) 1.329 1.447
Outros imobilizados 5% 35 (35) - -
Imobilizado 13.090 (1.639) 11.451 11.569
6. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/18, está representado por 8.267.064 ações (10.177.926 em
31/12/17) ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. b. Ajuste de
avaliação patrimonial: Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-
-se à variação do valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao
valor justo em seus saldos iniciais. A administração considera que os valores
de mercado refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. 7.
Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se regis-
trados em contas patrimoniais em 31/12/18 e 2017 por valores compatíveis
com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instru-
mentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não
tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos
financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políti-
cas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições
de mercado e atividades do grupo. 8. Eventos subsequentes: A Cia. avaliou
os acontecimentos entre a data base da presente Df. e a data de divulgação
das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas
linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contadora - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2



n Monitor Mercantil Financeiro22 Terça-feira, 30 de abril de 2019

1. Informações gerais: A CMNet Participações S.A. (“Controladora” ou
“Companhia”), constituída em 8 de setembro de 2008, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro tem como objetivo a participação 
em sociedades constituídas sob qualquer forma societária. Suas controladas
têm por objeto social as atividades de consultoria, treinamento, 
desenvolvimento de sistemas, análise, programação, servi ços em geral na
área de informática e importação e exportação de softwares, bem como a
exploração das atividades de agência de viagens e operadora de turismo.
2. Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações
financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As principais políticas contábeis
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras, individuais e
consolidadas, estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas
de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição
em contrário. 2.1. Base de preparação - As demonstrações financeiras,
individuais e consolidadas, foram preparadas utilizando o custo histórico
como base de valor. A preparação de demonstrações financeiras requer o
uso de certas estima tivas contábeis críticas e também o exercício de
julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas 
contábeis da Companhia (Nota 3). 2.2. Conso lidação - As demonstrações
financeiras consolidadas incluem as operações da Controladora e das
seguintes empresas controladas, cuja participação percentual na data do
balanço é assim resumida:

Controle Participação
CM Soluciones Informáticas S.A. Direto 100%
CM Soluciones Chile Limitada Direto 100%
CMDIR Soluções de Informática LDA Direto 100%
CMNET España, S.L. Indireto 100%
Saldos intragrupo e transações entre as partes relacionadas, assim como 
quaisquer resultados não realizados decorrentes de transa ções intragrupo, 
são eliminadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. 
Ganhos não realizados de transações com patrimônio líquido contabili zados 
nas investidas são eliminados contra investimentos na extensão da 
participação da Controladora. Perdas não realizadas são eliminadas da 
mesma maneira dos ganhos não realizados, mas somente na extensão em 
que não haja evidências e/ou indicadores de provisão ao valor recuperável 
de um ativo (impairment). 2.3. Conver são de moeda estrangeira - (a) 
Moeda funcional e de moeda de apresentação - Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras de cada uma das empresas controladas são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a 
empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras, 
individuais e consolidadas, estão apresen tadas em Reais (R$), a moeda 
funcional da Contro ladora e, também, a sua moeda de apresentação. (b) 
Transações e saldos (i) Tran sações em moeda estrangeira - As transações 
com moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional, utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na 
qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes 
da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do 
final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas 
estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e 
perdas cambiais de investimentos são apresentados na rubrica de “Outros 
resultados abrangentes” no patrimônio líquido. (ii) Empresas com moeda 
funcional diferente - Os resultados e a posição financeira de todas as 
entidades da Companhia, cuja moeda funcional é diferente da moeda de 
apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue: 
• Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são
convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço. • As receitas e 
despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas 
de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação 
razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das operações, e, 
nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das 
operações). Na consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da 
conversão do investimento líquido em operações no exterior são reconhecidas 
no patrimônio líquido. Quando uma operação no exterior é parcialmente 
alienada ou vendida, as diferenças de câmbio que foram registradas no 
patrimônio são reconhecidas na demonstração do resultado como parte de 
ganho ou perda da venda. A seguinte controlada do Grupo possui moeda 
funcional diferente da moeda da Controladora:
Empresa País Moeda funcional
CM Soluciones Informáticas S.A. Argentina Peso argentino
CM Soluciones Chile Limitada Chile Peso chileno
CMDIR Soluções de Informática LDA Portugal Euro
CMNET España, S.L. Espanha Euro
2.4. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem 
o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de
alta liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos e com 
risco insignificante de mudança de valor. 2.5. Contas a receber de clientes 
- As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo (valor faturado, líquido dos respectivos impostos diretos de 
responsabilidade tributária da Companhia, menos os impostos retidos na
fonte, os quais são considerados créditos tributários) e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado menos a provisão para perda esperada
deste créditos. Pelo fato de as contas a receber serem liquidadas normal-
mente em um período de até 30 dias, os valores contábeis representam
substan cialmente os valores justos nas datas dos balanços. 
2.6. Reconhecimento da receita - A receita é reconhecida em valor que
reflete a contraprestação à qual a Companhia espera ter direito em troca da 
transferência de bens ou serviços e é apresentada líquida dos impostos,
das devo luções, dos abatimentos e dos descontos. As receitas de software
são reconhecidas ao longo do tempo, dependendo de quando os riscos e
benefícios inerentes à licença são transferidos ao comprador mediante a
disponi bilização do software e o valor pode ser mensurado de forma
confiável, bem como seja provável que os benefícios econômicos serão
gerados em favor da Companhia. 2.7. Novas normas, alterações e
interpretações de normas emitidas mas não vigentes - As normas,
alterações e interpretações de normas emitidas, mas não vigentes até a
data da emissão destas demonstrações financeiras estão abaixo 
apresentadas: CPC 06(R2) – Arrendamento mercantil, esta nova norma
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação 
e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único
modelo de balanço patrimonial, onde o arrendatário reconhece um passivo

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante 12 61 2.363 2.509
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 3 57 1.060 1.098
Contas a receber de clientes (Nota 5) - - 1.845 1.906
Provisão para perda esperada (Nota 5) - - (708) (662)
Tributos a recuperar 9 4 145 132
Outros ativos - - 21 35
Não circulante 1.741 1.473 118 75
Crédito com empresas ligadas (Nota 6) 579 400 - -
Imposto de renda e contribuição
  social diferidos - - 79 -
Outros ativos - - 3 46
Investimentos (Nota 7) 1.162 1.073 - -
Imobilizado - - 36 29
Total do ativo 1.753 1.534 2.481 2.584

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017 2018 2017
Circulante 179 312 894 1.161
Obrigações sociais e trabalhistas (Nota 8) - - 285 344
Fornecedores - - 309 108
Obrigações fiscais - - 32 61
Dividendos a pagar 178 312 178 516
Outros passivos 1 - 90 132
Não circulante 100 - 113 201
Obrigações com empresas ligadas (Nota 6) 100 - 100 189
Outros passivos - - 13 12
Patrimônio líquido (Nota 9) 1.474 1.222 1.474 1.222
Capital social 3.662 3.662 3.662 3.662
Reserva de lucros (1.182) (2.069) (1.182) (2.069)
Outros resultados abrangentes (1.006) (371) (1.006) (371)
Total do passivo e patrimônio líquido 1.753 1.534 2.481 2.584

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

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita líquida de software (Nota 10) - - 4.143 3.963
  Custo de software - - (2.282) (1.737)
Lucro Bruto - - 1.861 2.226
Receitas (Despesas) Operacionais
  Despesas comerciais e marketing - - (48) (583)
  Despesas gerais e administrativas - (1) (1.683) (2.335)
  Outras (despesas)/receitas operacionais
    líquidas 30 (197) 434 (197)
Lucro antes dos efeitos financeiros
  e da equivalência patrimonial 30 (198) 564 (889)
  Receitas financeiras (Nota 11) 12 2 334 38
  Despesas financeiras (Nota 11) (2) (3) (128) (107)
  Resultado da equivalência patrimonial
    (Nota 7) 723 (541) - 258
Lucro antes do imposto de renda
  e contribuição social 763 (740) 770 (700)
  Imposto de renda e contribuição social
    corrente (10) - (17) (40)
Lucro líquido do exercício 753 (740) 753 (740)

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

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

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 753 (740) 753 (740)
Ajustes cumulativos de conversão para
  moeda estrangeira (635) 449 (635) 449
Ajustes cumulativos de conversão para
  moeda estrangeira, líquido (635) 449 (635) 449
Resultado abrangente do exercício 118 (291) 118 (291)

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais

Capital
Retenção 
de lucros

Outros 
resultados 

abrangentes
Lucros 

acumulados
Patrimônio 

líquido

Patrimônio 
líquido 

consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2016 2.992 (1.329) (820) - 843 843
Transações de capital com sócio
  Aumento de capital 670 - - - 670 670
Resultado abrangente total - - 449 (740) (291) (291)
  Prejuízo líquido do exercício - - - (740) (740) (740)
  Ajuste acumulado de conversão de moeda estrangeira - - 449 - 449 449
Constituição de reservas - (740) - 740 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 3.662 (2.069) (371) - 1.222 1.222
Transações de capital com sócio
  Dividendos prescritos - - - 134 134 134
Resultado abrangente total - - (635) 753 118 118
  Lucro líquido do exercício - - - 753 753 753
  Ajuste acumulado de conversão de moeda estrangeira - - (635) - (635) (635)
Constituição de reservas - 887 - (887) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 3.662 (1.182) (1.006) - 1.474 1.474

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes da tributação do imposto
  de renda e contribuição social 763 (740) 770 (700)
  Ajustes por:
  Depreciação e amortização - - 20 5
  Perda (ganho) na baixa de ativo permanente - - - 9
  Provisão para perda esperada - - (45) (272)
  Equivalência Patrimonial (723) 737 - -
  Juros e variações cambiais e monetárias,
    líquidos - - (877) (24)
Variação dos ativos e passivos
  operacionais:
  Contas a receber de clientes - - 153 380
  Outros ativos - - 19 170
  Impostos a recuperar - - (12) (32)
  Fornecedores - - 182 (100)
  Impostos a pagar 2 - (29) 9
  Outras contas a pagar 1 - (109) 99
Caixa gerado nas operações 43 (3) 72 (456)
  Imposto de renda e contribuição social
    pagos (18) (50) (18) (50)
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais 25 (53) 54 (506)
Fluxos de caixa provenientes
  das atividades de investimentos
  Aumento de capital em controladas
    e coligadas - 100 - 670
  Pagamento pela aquisição de ativo
    imobilizado - - (3) (8)
Caixa líquido utilizado nas atividades
  de investimentos - 100 (3) 662
Fluxos de caixa das atividades
  de financiamento
  Crédito com empresas ligadas (79) - (89) -
Caixa líquido utilizado nas atividades
  de financiamentos (79) - (89) -
Aumento (redução) de caixa
  e equivalentes de caixa (54) 47 (38) 156
  Caixa e equivalente de caixa no início 
    do exercício 57 10 1.098 942
  Caixa e equivalente de caixa no fim
    do exercício 3 57 1.060 1.098

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

11. Resultado financeiro
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Natureza
Receitas financeiras
Receitas de aplicação ficanceira 7 2 7 17
Variação cambial ativa - - 322 21
Outras receitas financeiras 5 - 5 -

12 2 334 38
Despesas financeiras
Variação monetária passiva - - - (11)
Despesas bancárias (2) (2) (97) (56)
Outras despesas financeiras - (1) (31) (40)

(2) (3) (128) (107)
10 (1) 206 (69)

12. Custos e despesas por natureza: A  seguir apresentamos o
detalhamento da demonstração dos gastos da Controladora e do Consolidado 
por natureza:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Natureza
Salário, benefícios e encargos - - 2.401 3.119
Serviços de terceiros e outros insuos - - 1.526 893
Depreciação e amortização - - 20 11
Aluguéis - - 112 109
Outras (30) 198 (480) 720
Total (30) 198 3.579 4.852
13. Gestão de risco financeiro: Os principais riscos financeiros a que a
Companhia e suas controladas estão expostas na condução das suas 
atividades são: (a) Risco de liquidez - O controle da liquidez e do fluxo de 
caixa da Companhia e suas controladas são monitorados pela Administração 
da Companhia, de modo a garantir que a geração operacional de caixa sejam 
suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não 
gerando riscos de liquidez. (b) Risco de crédito - O risco de crédito decorre 
de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e outras instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, para as contas a 
receber em aberto. (c) Risco de mercado - i) Risco de taxas de juros e 
inflação: o risco de taxa de juros decorre das aplicações financeiras 
referenciadas em CDI, que podem afetar negativamente as receitas 
financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas de juros e 
inflação. ii) Risco de taxas de câmbio: decorre da possibilidade de perdas 
por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem os passivos 
decorrentes de empréstimos e compromissos de compra em moeda 
estrangeira ou que reduzam os ativos decorrentes de valores a receber em 
moeda estrangeira.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

para efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo 
representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do 
arrendamento (um ativo de direito de uso). O CPC 06 (R2) entra em vigor 
para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019. ICPC 22 – Incertezas 
sobre tratamento de tributos sobre o lucro, esta interpretação esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 
quando houver incerteza sobre os tratamentos de imposto de renda. A 
Companhia não espera ter impactos relevantes com a adoção destas nova 
norma e interpretação. 2.8. Novas normas, alterações e interpretações 
de normas vigentes a partir de 01 de janeiro de 2018 - A seguir 
apresentamos as novas normas e alterações emitidas pelo IASB e CPC 
com vigência a partir de 1 de janeiro de 2018: CPC48 - Instrumentos 
Financeiros, aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de 
ativos e passivos financeiros. As principais alterações que o CPC 48 traz 
são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo 
modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas 
e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) 
flexibilização das exigências para adoção da conta bilidade de hedge. A 
Companhia e suas controladas utilizou uma matriz de provisão para calcular 
a perda de crédito esperada para contas a receber e ativos de contrato com 
base nas taxas de perda histórica observadas  e revisa esta matriz de forma 
prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência histórica de perda 
de crédito. CPC47 - Receita de Contratos com Clientes. Esta norma 
estabelece um novo modelo contendo cinco passos que devem ser 
aplicados às receitas originadas de contratos com clientes. Segundo a 
CPC47, as receitas são reconhecidas em valor que reflete a contraprestação 
à qual uma entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou 
serviços a um cliente. As normas acima não geraram im pactos significativos 
em suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
4. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Disponibilidades 3 - 1.060 710
Equivalentes de caixa - 57 - 388
  Aplicações financeiras - 57 - 388

3 57 1.060 1.098
5. Contas a receber de clientes

Consolidado
2018 2017

Mercado externo 1.845 1.906
Contas a receber bruto 1.845 1.906
(-) Provisão para perda esperada (708) (662)
Contas a receber líquido 1.137 1.244
Circulante 1.137 1.244
O aging list do contas a receber é como segue:
A vencer 143 45
Títulos vencidos
    de   1 a   30 dias 199 197
    de 31 a   60 dias 100 -
    de 61 a   90 dias 66 218
    de 91 a 180 dias 56 99
  mais de 181 dias 573 685
Contas a receber líquido 1.137 1.244
6. Operações com partes relacionadas

Controladora/Consolidado
2018 2017

Ativo Passivo Ativo Passivo
CMNet Portugal 579 - 400 -
CMNet Soluções - - - 189
Bematech - 100 - -
Ativo não circulante 579 100 400 189
7. Investimentos
Investimento em controladas

Equivalência 
patrimonial 

(controladora) 
dos exercícios 

findos em:

Saldo de 
investimentos 

em:
2018 2017 2018 2017

CM Soluciones
  Informáticas S.A. Argentina 100% 700 (160) 875 611
CM Soluciones
  Chile Limitada Chile 100% (9) (235) 168 169
CMDIR Soluções de
  Informática LDA Portugal 100% 32 (146) 119 293

723 (541) 1.162 1.073
8. Salários e encargos a pagar

Consolidado
2018 2017

Obrigações trabalhistas
  Salários e IRRF a pagar 67 96
  Férias a pagar 153 163
  Outros 65 85

285 344
9. Patrimônio líquido: (a) Capital social e adiantamento para futuro  - O
capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2018 é de R$
851 (R$ 851 em 31 de dezembro de 2017), representado por 50.000 ações
ordinárias nominativas.
10. Receita

Consolidado
2018 2017

Receita bruta 4.236 4.042
  Software 4.236 4.042
Deduções (93) (79)
  Cancelamentos (12) (7)
  Impostos incidentes sobre vendas (81) (72)
Receita líquida 4.143 3.963

Salles: problema  
não está no campo

O Ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, par-
ticipou durante a Agrishow 
2019 – 26ª Feira Internacio-
nal de Tecnologia Agrícola 
em Ação, de um evento pro-
movido pelo Lide Ribeirão 
Preto, com o tema: “Per-
spectivas do Agronegócio 
Brasileiro”, na Arena do 
Conhecimento. O encontro, 
teve a participação de auto-
ridades, representantes do 
setor e empresários.

Durante o debate Salles 
afirmou que a primeira fase 
da agenda de qualidade am-

biental urbana é fazer e de-
ixar claro que o problema do 
país no aspecto ambiental 
não está no campo, sim nas 
cidades. “Nas metrópoles, 
existem os graves problemas 
do saneamento e do lixo. 
A agenda de combate aos 
resíduos no mar já estava 
pronta no Brasil antes de ser 
apresentada no exterior. Pre-
cisamos saber se defender, 
pois somos apenas três por 
cento da emissão de gases 
de efeito estufa no mundo. 
Estados Unidos e China, 
juntos, são mais de 40%”, 
afirma.

Segundo Salles, a Lei de 
licenciamento Ambiental 

está tramitando no Con-
gresso. “Os deputados irão 
escolher um modelo de li-
cenciamento ambiental que 
querem para o país. O minis-
tério está cem por cento à 
disposição dos parlamentar-
es para oferecer as informa-
ções que irão reger a norma. 
Estamos fazendo uma par-
ceria entre legislativo e ex-
ecutivo para tomar a melhor 
decisão”, comenta.

Doria assina decreto 
Rotas Rurais

O governador de São 
Paulo, João Doria, assinou 
o decreto Rotas Rurais, du-

rante a Agrishow 2019 – 
26ª Feira Internacional de 
Tecnologia Agrícola em 
Ação, em Ribeirão Preto, 
nesta segunda-feira. Dessa 
forma, o governo paulista 
pretende monitorar os cerca 
de 2.000 quilômetros de es-
tradas rurais até os centros 
urbanos, possibilitando a 
facilitação de localização 
dos “endereços” dos propri-
etários rurais.

O secretário de Agri-
cultura do Estado de São 
Paulo, Gustavo Junqueira, 
informou que essa iniciativa 
conta com a colaboração da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Au-

tomotores (Anfavea). Doria 
assinou ainda um protocolo 
de intenções, com a Funda-
ção de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo 
(Fapesp), para estimular 
o desenvolvimento cientí-
fico na área da agricultura 
e anunciou ainda duas me-
didas de segurança pública 
destinadas a Ribeirão Preto.

Livro sobre os 25 
anos da Agrishow

Foi lançado nesta segun-
da-feira, na 26ª Feira In-
ternacional de Tecnologia 
Agrícola em Ação, o livro O 
Espelho Da Inovação Agrí-

cola No Brasil, escrito pelo 
jornalista Benê Cavechini, 
que conta a história daquela 
que se tornou a mais impor-
tante exposição de tecnologia 
voltada para o agronegócio. 
“Esse livro é fruto de dedica-
ção e empenho para contar os 
25 anos da Agrishow”, disse o 
presidente da Agrishow, Fran-
cisco Matturro, que agradeceu 
às 19 empresas apoiadoras do 
projeto, às profissionais da 
editora Metalivros que “trab-
alharam incansavelmente nas 
revisões” e ao escritor Benê 
Cavechini, que organizou e 
escreveu o texto final com 
o auxílio de cinco colabora-
dores.
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Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional e Informações Gerais: A Cia., 
tem como objeto exclusivo, através de Contrato de PPP, a prestação de servi-
ços visando a revitalização, operação e manutenção da AEIU, de acordo com 
o Edital de Concorrência Pública, nº 001/10 da Prefeitura do Município do RJ,
Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento e CDURP. A Lei Municipal nº
101/09 criou a Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse
Urbanístico da Região Portuária do RJ. Sua finalidade é promover a reestrutu-
ração local, por meio da ampliação, articulação e requalificação dos espaços
públicos da região, visando a melhoria da qualidade de vida de seus atuais e
futuros moradores e a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área.
O projeto abrange uma área de 5 milhões de metros quadrados, que tem como 
limites as Avs. Presidente Vargas, Rodrigues Alves, Rio Branco, e Francisco
Bicalho. Em 15/06/11, a Cia., com sede na Rua Pedro Alves, 307 - Santo Cris-
to/RJ, começou suas operações conforme primeira Ordem de Início emitida
pela  CDURP, conforme estabelecido em contrato. Conforme nota explicativa
nº 2, a Cia. possui contrato de execução de obras e prestação de serviços na
região do Porto Maravilha até o ano de 2026. Conforme cláusula 4.5.1.1. do
Contrato de Parceria Público Privada, a exigibilidade de cada etapa de execu-
ção do contrato está condicionada à emissão de Ordem de Início específica
pelo Poder Concedente à Cia., a qual somente será emitida depois de de-
monstrado que a Caixa FII Porto Maravilha dispõe de recursos, em montante
igual ou superior às quantias de cada etapa. Situação atual da Cia.: Uma vez
que as obras foram reprogramadas para 2019, o Plano de negócio da Cia.,
prevê a continuidade dos serviços operacionais relacionados na nota explica-
tiva 2.1., considerando o pagamento da contraprestação mensal pela CDURP. 
1.1. TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A. (“TCR”): Em 13/05/13, a
Cia. constituiu sua subsidiária integral TCR Telecomunicações da Cidade do
Rio S.A., que tem como objetivo a exploração de receitas acessórias de SCM,
inclusive as atividades de transmissão, emissão e recepção de informações
multimídia (“Projeto Associado”), através da utilização de fibra óptica e demais
atividades do Contrato de PPP autorizada através do OFÍCIO CDURP/DOP
049/13 de 18/04/13. A TCR é uma Cia. prestadora de serviços de telecomuni-
cações licenciada pela ANATEL e tem como objeto social, implantar, operar,
manter e gerenciar a principal infraestrutura compartilhada de telecomunica-
ções da AEIU, criada pela Lei Complementar nº 101, de 23/11/09 do Município 
do RJ. A TCR tem como clientes, exclusivamente, as operadoras licenciadas
pela Anatel, que desejam prestar serviços de telecomunicações nessa região.
Em 20/09/13, foi publicada a autorização concedida pela ANATEL para explo-
ração de suas atividades, sendo a data de início de suas operações. Situação
atual do Projeto Associado - TCR: Em virtude das mudanças no cenário eco-
nômico do país e do setor imobiliário, a Administração da TCR está reavalian-
do sua estratégia de investimentos e seu plano de negócio, pois, anteriormen-
te, este plano era baseado em três principais premissas: (i) futuros empreen-
dimentos comerciais e residenciais que ainda não iniciaram construção na
região do Porto Maravilha; (ii) o crescimento populacional na região, tendo em
vista, o projeto de revitalização do Porto Maravilha, o que ainda não ocorreu
como esperado; e (iii) sinergias operacionais com as atuais funções da Cia. na 
região, cujo volume de obras foi reduzido significativamente diante da falta de
liquidez dos ativos do FII Porto Maravilha (financiador do projeto) e às ativida-
des de construção foram reprogramadas para o ano de 2019. Com base nos
fatos acima mencionados, a Administração da TCR traçou um plano de ação
focado em 4 iniciativas principais: • Disponibilidade de rede de fibra óptica de
última geração para todas as prestadoras de serviços de telecomunicações
interessadas; • Aluguel de dutos e subdutos; • Equalização dos custos e des-
pesas administrativas; e • Adequação dos novos investimentos à realidade
atual. Em 31/12/18, a TCR apresentava prejuízos acumulados no montante de 
R$32.553 (R$ 50.736 em 2017), apresentou lucro líquido no exercício de R$
18.183 (lucro líquido de R$ 993 em 2017) e capital circulante líquido no mon-
tante de R$ 3.775 (negativo de R$ 1.104 em 2017). 1.2. Operação lava jato:
Como é de conhecimento público, desde 2014, encontram-se em andamento
investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Públi-
co Federal, e outras autoridades públicas, no contexto da chamada Operação
Lava Jato, que investiga atos ilícitos que envolvem empresas, ex-executivos e
executivos das acionistas controladoras indiretas. A Administração, neste mo-
mento, entende que tais efeitos, se existentes, não deverão afetar significati-
vamente as DFs. da Cia.  Ademais, a Cia. até o momento não foi notificada de
estar sendo investigada em conexão com tal operação e também não tem
conhecimento da propositura de qualquer processo judicial contra ela como
consequência dessas investigações. 2. Contrato de PPP: 2.1. Concessionária
Porto Novo S.A.: O Contrato de PPP, criado com base no Edital de Licitação
Concorrência Pública nº 001/10, tem como principais objetivos: estruturar a
malha viária na área de intervenção, AEIU Portuária, e está com a área central 
da cidade e bairros do entorno, através da criação de novas vias, urbanização
de vias existentes, construindo obras de arte e outros, que possibilitem que a
região absorva o tráfego de veículos e substitua as vias mais importantes, hoje 
utilizadas, que atravessam a região. O objeto do contrato visa oferecer à po-
pulação, áreas para uso social, turístico, cultural e de lazer, sem prejuízo de
outros benefícios e externalidades advindas da revitalização da AEIU Portuá-
ria, tais como a valorização imobiliária da região e de seu entorno. O Contrato
de PPP não modifica a natureza jurídica de bens públicos de uso comum do
povo ou especiais e, conforme o caso, dos Equipamentos Públicos, nem trans-
fere a propriedade dos mesmos à Concessionária, cabendo-lhe tão somente
executar os serviços e as atividades autorizadas pelo Contrato de PPP. Quan-
to aos serviços de natureza contínua, poderá ser prorrogado, mediante termo
aditivo, pelo mesmo prazo, observado o limite previsto no § único do art. 1º da
Lei Complementar nº 101/09, conforme análise do Poder Concedente que ob-
servará, dentre outras coisas, a performance da Concessionária e a conveni-
ência administrativa de manutenção do regime de contratação de PPP. Aditivo
- PPP: Em 22/03/13, a Cia. celebrou aditivo junto à CDURP. Esse aditivo tem
por objeto a complementação das obras do sistema viário do Centro do RJ,
através da expansão do traçado da Via Expressa e complementação da remo-
ção do elevado da Perimetral e respectiva urbanização. O aditivo acresce tam-
bém os serviços de manutenção e conservação exclusivamente na nova ex-
tensão do Túnel da Via Expressa após a conclusão das obras, no que se refe-
re às atividades de limpeza, pintura e manutenção, conforme descrito no Pro-
grama - Estrutura, Subprograma - Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas do
Anexo 6 do Contrato de PPP - Proposta Econômica. Vigência do contrato: A
vigência do contrato será de 15 anos contados do implemento da primeira or-
dem de início. Reversão de bens: Ao término do contrato, serão revertidos ao
Poder Concedente todos os direitos e demais ativos associados aos bens de
qualquer natureza, tais como, e não se limitando a, automóveis e equipamen-
tos eletrônicos, softwares, dados cadastrais e usuários, imóveis, fornecedores
e todos os demais dados referentes aos serviços e obras, etc., sendo que
quaisquer ônus ou garantias instituídas, e ainda não cancelados sobre tais
bens se sub-rogarão no eventual direito à indenização atribuível à Concessio-
nária, preservada a ordem de preferência legal em função da precedência de
registro dos respectivos ônus e garantia real. Os recebíveis contratuais serão
contabilizados como ativo financeiro, considerando que os bens recebidos e/
ou construídos não são bens corpóreos destinados à manutenção das ativida-
des da Concessionária, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decor-
rentes de operação que transfiram à Cia. os benefícios, riscos e controle des-
ses bens. 2.2. Termo de autorização - TCR:  A Cia. assinou em 4/09/13, o
“Termo de Autorização de Uso de Rede de Galerias, Dutos e Caixas de Pas-
sagem para Prestação de Serviço Público de Telecomunicação com Solução
FTTH e FTTB de Alta Capacidade” com a CDURP, autorizando a Cia. ao direi-
to de uso da rede de galerias, dutos e caixas de passagem constante de pro-
jeto de telecomunicações a ser implementado pela TCR no âmbito do contrato 
de PPP, visando a execução do projeto associado, objeto da autorização. As
galerias, dutos e caixas de passagens se destinarão, exclusivamente, à utiliza-
ção pela Cia. com a seguinte finalidade: • Operação e manutenção da infraes-
trutura subterrânea de telecomunicações; • Instalação e manutenção de cabos 
de fibras ópticas; • Prestação de serviços de telecomunicações a outras em-
presas desse setor, mediante a oferta de capacidade de transporte (fibras
ópticas acesas); • Oferta de capacidade de rede (fibras ópticas apagadas); e •
Prestação de serviços de telecomunicações no âmbito do programa nacional
de banda larga e do projeto Cidades Digitais. 2.2.1. Vigência: O presente ter-
mo de autorização vigorará até a data de 14/06/26. 2.2.2. Pagamento da auto-
rização de exploração de receitas acessórias: Conforme cláusula oitava do
Contrato de PPP, caso a execução das atividades venha gerar receitas aces-
sórias, esta deverá ser compartilhada com o Poder Concedente, num montan-
te equivalente a 50% do lucro líquido para cada parte. Em 23/12/13, a Contro-
lada repassou à CDURP a quantia de R$ 19.184, conforme cláusula sétima do 
Termo de Autorização, referente à estimativa de 50% do lucro líquido, equiva-
lentes a todo o prazo de vigência do Projeto Associado. Nesta mesma data a
Cia. repassou para sua controlada a título de Adiantamento para futuro au-
mento de capital esse montante, considerando que esta é quem vai explorar
as atividades de TELECOM. Este montante foi contabilizado como Autoriza-
ção de Exploração conforme nota explicativa nº 10.2 e vem sendo amortizado
linearmente até o final do prazo de autorização. 2.2.3. Reversão de bens: Fin-
do o prazo de Autorização, a TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A.
deverá restituir à CDURP a posse dos bens objeto da autorização, tais como,
rede de galerias, dutos e caixas de passagem e fibra óptica, sem que lhe caiba
ressarcimento por qualquer benfeitoria que tenha sido realizado. 3. Apresenta-
ção das Demonstrações Financeiras: 3.1. Declaração de conformidade: As
DFs. individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das 
S.A. e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo
CPC e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as normas inter-
nacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidas pelo IASB. 3.2. Base de mensu-
ração: As DFs. individuais e consolidadas da Cia. foram preparadas com base
no custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos 
não correntes como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo

valor justo. 3.3. Moeda funcional e de apresentação:  As DFs. individuais e 
consolidadas da Cia. são apresentadas em reais (R$), que é a sua moeda 
funcional e de sua controlada. Todas as informações financeiras foram apre-
sentadas em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. 3.4. 
Resultados abrangentes: Em 2018 e 2017 a Cia. não apresentou resultados 
abrangentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstra-
ção. 4. Sumário das Principais Práticas Contábeis: 4.1. Instrumentos financei-
ros: Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Cia. for parte 
das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financei-
ros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação di-
retamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros 
(exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resul-
tado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos finan-
ceiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Categoria de instrumentos 
financeiros: 4.1.1. Ativos financeiros: Os ativos financeiros mantidos pela Cia. 
e sua controlada, quando aplicável, são classificados sob as seguintes cate-
gorias: (a) ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado; 
(b) ativos financeiros mantidos até o vencimento; (c) ativos financeiros dispo-
níveis para venda; e (d) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou
contratados. A Cia. e sua controlada não possuem instrumentos financeiros
para as categorias classificadas nos itens (a), (b) e (c) mencionadas acima.
Categoria (d) - Empréstimos e recebíveis: São incluídos nesta classificação os
ativos financeiros não derivativos, com recebimentos fixos ou determináveis
que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são
mensurados pelo valor do custo amortizado utilizando-se o método de juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A
receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva.
Os ativos financeiros compreendem: 4.1.1.1.  Caixa e equivalentes de caixa:
Abrangem saldos de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimenta-
ção e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou
menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insig-
nificante de alteração do valor e são utilizados na gestão das obrigações de
curto prazo. 4.1.1.2.  Contas a receber: Representados pelos respectivos va-
lores de realização, podendo incluir, caso seja julgado necessário, a provisão
para créditos de liquidação duvidosa, cujo cálculo é baseado em estimativa
suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber,
considerando o histórico de recebimentos, a situação de cada cliente e as
respectivas garantias oferecidas. 4.1.2. Redução ao valor recuperável de ati-
vos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para
identificação de eventual deterioração de ativos (impairment). São considera-
dos deteriorados quando existem evidências de que um ou mais eventos te-
nham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham
impactado o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. A Cia. e sua con-
trolada não efetuaram transações com instrumentos financeiros derivativos
em 2018 e 2017. 4.1.3. Passivos financeiros: Os passivos financeiros manti-
dos pela Cia., quando aplicável, são classificados sob as seguintes catego-
rias: (a) passivos financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado;
e (b) outros passivos financeiros. A classificação depende da finalidade para a
qual os passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A Cia. não pos-
sui instrumentos financeiros classificados como passivos financeiros mensu-
rados a valor justo por meio de resultado. Os passivos financeiros da Cia. e
sua controlada são, substancialmente, representados por fornecedores e em-
préstimos e financiamentos. Estão demonstrados pelos valores de contrata-
ção, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização 
monetária ou cambial incorridos, conforme demonstrado nas notas explicati-
vas nº 11 e 12 às DFs.. Quando aplicável, estes são demonstrados pelo valor
justo, líquido dos custos de transação incorridos e são, subsequentemente,
mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um
passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. 4.2.
Investimento em controlada: Controladas são todas as entidades sobre as
quais a Cia. tem o poder de governar suas políticas financeiras e operacionais,
de forma a obter benefícios de suas atividades (controle). Esses investimentos 
são mensurados pelo método de equivalência patrimonial. 4.3. Imobilizado e
intangível: Registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da
respectiva depreciação/amortização, a qual se inicia quando estão prontos
para uso pretendido, e reconhecida com base na vida útil estimada de cada
ativo, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residu-
al após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos que não
sofrem depreciação). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos
de depreciação/amortização são revisados no final de cada balanço patrimo-
nial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado pros-
pectivamente. O valor contábil dos ativos é ajustado para seu valor recuperá-
vel, sempre que os eventos ou circunstâncias indicarem que seu valor contábil 
não pode ser recuperável. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações
são determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos
na demonstração do resultado na conta “outras receitas”. Os direitos que te-
nham por objeto, bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da
Cia. e sua controlada, originados por operações de arrendamento mercantil do 
tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reco-
nhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de
financiamento, sendo os ativos submetidos às depreciações. 4.4. Ativos e 
passivos contingentes: Uma provisão é reconhecida quando a Cia. possui
uma obrigação contratual, ou não formalizada, como resultado de um evento
passado, que pode ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Os custos financei-
ros incorridos são registrados no resultado. O reconhecimento, a mensuração
e a divulgação das contingências ativas e passivas e depósitos judiciais são
efetuados de acordo com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ati-
vos contingentes, da seguinte forma: (i) ativos contingentes - não são reco-
nhecidos contabilmente, exceto quando a Administração, apoiada na opinião
dos assessores jurídicos externos, julgar que o ganho é praticamente certo ou
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não 
cabem mais recursos. (ii) passivos contingentes - as provisões para riscos
trabalhistas, fiscais e cíveis são atualizadas até as datas dos balanços pelo
montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e 
apoiadas na opinião dos consultores jurídicos e da Administração da Cia. e
suas controladas. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos
trabalhistas e cíveis estão descritos na nota explicativa nº 16 às DFs.. 4.5.
Apuração do resultado e reconhecimento da receita: O resultado das opera-
ções é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do
exercício. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou
a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos co-
merciais concedidos ao comprador e outras deduções similares, se houver.
Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa na sua realização.
Em 2016, o CPC emitiu o CPC 47 Receita de Contrato com Cliente, novo
pronunciamento contábil que trata do reconhecimento de receita, com aplica-
ção inicial neste período, que iniciou em 1º/01/18. A Cia. vem reconhecendo a
receita utilizando a metodologia do POC (Percentage of Completion method),
que consiste no reconhecimento da receita com base percentual de evolução
do contrato, baseado no custo incorrido ao longo da execução. A receita do
contrato compreende o valor inicial acordado no contrato, atualizado anual-
mente pelo IPCA. A Administração da Cia. avaliou essa nova norma e concluiu 
não haver mudanças a serem tomadas em relação aos procedimentos já utili-
zados. 4.6. Contratos de concessão - ICPC 01 (R1): A Cia. contabiliza o con-
trato de concessão conforme a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) - Contra-
tos de Concessão emitida pelo CPC, que especifica as condições a serem
atendidas em conjunto para que as concessões públicas estejam inseridas em 
seu alcance. A Concessionária reconhece um ativo financeiro decorrente de
contratos de concessão quando possui um direito contratual incondicional de
receber caixa ou outro ativo financeiro do Poder Concedente ou da parte por
ele indicada para os serviços de construção ou melhorias prestados. Tais ati-
vos financeiros classificados como empréstimos e recebíveis, são mensura-
dos ao valor justo no reconhecimento inicial, posteriormente, pelo custo amor-
tizado. 4.7. Receitas e despesas financeiras: O resultado financeiro inclui,
basicamente, rendimentos sobre aplicações financeiras e juros sobre emprés-
timos os quais são reconhecidos nos resultados dos exercícios pelo regime de 
competência. 4.8. IR e contribuição social: Corrente: A provisão para IR e
contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tribu-
tável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. O IR e a
contribuição social da Cia. foram calculados com base nas alíquotas de 15%,
acrescidas 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 lí-
quido, considerando a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corrente é o impos-
to a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributá-
vel. Diferido: O IR e a contribuição social diferidos (“imposto diferido”) são re-
conhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada período de relató-
rio entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas DFs. e as bases 
fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo sal-
do de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são 
geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e 
os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças tem-
porárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Cia. apresentará lucro 
tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser utilizadas. Os impostos diferidos ativos ou passivos 
não são reconhecidos sobre diferenças temporárias resultantes de reconheci-
mento inicial (exceto para combinação de negócios) de ativos e passivos em 
uma transação que não afete o lucro tributável nem o lucro contábil. O saldo 
dos impostos diferidos ativos é revisado no fim de cada período de relatório e, 
quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponí-
veis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo 
é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impostos diferi-
dos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício 
no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com 
base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada 
exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprova-
da. Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando 
há o direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal 
corrente e quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela 
mesma autoridade fiscal e a Cia. pretende liquidar o valor líquido dos seus 
ativos e passivos fiscais correntes. 4.9. Principais fontes de julgamento e esti-
mativas: Na preparação das DFs. de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil é requerido que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reporta-
dos de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem di-
vergir significativamente dessas estimativas. As informações sobre incertezas 
das premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em 
um ajuste material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principal-
mente, aos seguintes aspectos: constituição de provisões necessárias para 
riscos tributários, cíveis e trabalhistas, vida útil do ativo imobilizado e perdas 
relacionadas a contas a receber e recuperação do valor de ativos, as quais, 
apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da 
Administração da Cia. e sua controlada, relacionadas à probabilidade de even-
tos futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados 
e valores reais. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contí-
nua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exer-
cício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados. 4.10. Avaliação do valor recuperável dos ativos: Os bens do imobili-
zado e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar 
evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou 
alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Quando aplicável, ocorrendo perda decorrente das 
situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, 
definido pelo maior valor entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de 
venda do ativo, esta é reconhecida no resultado do exercício. 4.11. Lucro (pre-
juízo) por ação: O lucro ou prejuízo por ação é calculado por meio da divisão 
do resultado do exercício atribuído aos detentores de ações ordinárias da Cia., 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o 
exercício. 4.12. Princípios de consolidação: As DFs. consolidadas incluem as 
DFs. da Cia. e de sua controlada. O controle é obtido quando a Cia. tem o 
poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade 
para auferir benefícios de suas atividades. Descrição dos principais procedi-
mentos de consolidação: • eliminação dos saldos das contas de ativos e pas-
sivos entre as empresas consolidadas; • eliminação da participação da contro-
ladora no patrimônio líquido das entidades controlada. Os critérios contábeis 
adotados na apuração foram aplicados uniformemente entre a Cia. e sua con-
trolada. Os critérios de consolidação integral foram aplicados, conforme o qua-
dro a seguir: Participação
Companhia Consolidação 2018 2017
TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A. Integral 100% 100%
4.13. Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidas recentemente e 
ainda não aplicadas pela Cia.: No exercício de 2019, ocorrerão algumas mu-
danças aos novos critérios de reconhecimento e de mensuração de contratos 
de arrendamento mercantil (CPC 6). No entanto, a Administração da Cia. ain-
da não avaliou os efeitos se essas normas gerarão impactos nas DFs., a partir 
do próximo exercício. 5. Caixa e Equivalentes de Caixa:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa 4 6 4 6
Bancos 21 72 98 181
Aplicações financeiras 42.659 83.457 47.088 85.361

42.684 83.535 47.190 85.548
As aplicações financeiras referem-se a instrumentos de renda fixa, remunera-
dos em média a taxa que variam entre 97,5% a 100% do CDI, e são represen-
tadas por investimentos com prazos de vencimentos superiores a 12 meses, 
porém, todas possuem liquidez imediata, possibilitando o resgate dos valores 
a qualquer tempo e sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
6. Contas a Receber: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
CDURP (i) 766.368 593.244 766.368 593.244
Correção Monetária (ii) 34.314 - 34.314 -
CDURP - Desapropriação (iii) 2.950 4.258 2.950 4.258
Outros 30 - 167 71

803.662 597.502 803.799 597.573
Circulante 161.753 80.689 161.890 80.760
Não Circulante 641.909 516.813 641.909 516.813
(i) O montante é composto por: R$ 30.541 valores faturados em atraso e R$
735.827 valores faturados a Vencer. (ii) De acordo com o 12 termo aditivo
do Contrato PPP, os valores a receber de faturas da contraprestação anual
foram postergados para os anos de 2019 a 2022. Conforme cláusula 1.1.2.1
do referido termo aditivo, a totalidade das parcelas em aberto das Contra-
prestações Públicas Anuais da Sexta Etapa e as demais faturas de parcelas
da Contraprestação Pública Anual emitidas ao longo da execução da Sexta
Etapa, por superarem o prazo de 12 meses a contar do vencimento original até 
a respectiva quitação, deverão ser corrigidas pelo IPCA, a contar da data de
vencimento da respectiva fatura até a data de quitação, conforme estabelecido 
no fluxo de pagamento do Anexo 11 deste Termo Aditivo. (iii) Antecipações de
pagamentos efetuados em processos de desapropiações de imóveis na área
da AEIU, cujo valor será ressarcido pela CDURP, conforme cláusula 9.1.1 (b)
do Contrato de PPP. Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa: Em
31/12/18 e 2017, a Cia. não possuía expectativa de perda sobre esses valo-
res, portanto, não foi constituída provisão para crédito de liquidação duvidosa.

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Atendendo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício 
social em 31/12/2018. A Diretoria.

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante: 225.453 177.460 230.271 179.657
Caixa e equivalentes de caixa 5 42.684 83.535 47.190 85.548
Contas a receber 6 161.753 80.689 161.890 80.760
Estoques 1.397 - 1.397 -
Adiantamentos a fornecedores 7 509 448 509 448
Adiantamentos contratuais 7 e 21 6.678 6.093 6.678 6.093
Impostos a recuperar 8 11.149 5.713 11.255 5.787
Despesas antecipadas 631 697 631 697
Outros ativos 652 285 721 324

Não circulante:
Realizável a longo prazo: 734.409 615.984 734.673 616.023
Contas a receber 6 641.909 516.813 641.909 516.813
Adiantamentos contratuais 7 e 21 10.808 11.393 10.808 11.393
Impostos a recuperar 8 31.100 38.255 31.364 38.294
Garantia de Performance - 
 CEPACS 15 5.846 - 5.846 -
Ativos financeiros de natureza
 imobiliária restritos 15 43.677 49.523 43.677 49.523
Outros ativos 1.069 - 1.069 -

Investimentos:
Controladas 9 27.722 9.539 - -
Outros investimentos 243 - 243 -

Imobilizado 10 - - 12.641 9.178
Intangível 10 3.040 4.899 14.684 4.899

765.414 630.422 762.241 630.100
Total do ativo 990.867 807.882 992.512 809.757

Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Passivo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante: 410.468 244.192 411.511 245.285
Fornecedores 11 125.772 166.616 125.900 166.670
Empréstimos e financia-
 mentos 12 259.995 66.272 259.995 66.272
Salários e encargos 2.152 2.253 2.298 2.434
Impostos a recolher 13.1 678 2.154 771 2.276
PIS, COFINS e ISS diferidos 13.2 21.871 6.897 21.871 6.897
Receita diferida - - 676 736

Não circulante: 653.806 657.399 654.408 658.181
Empréstimos e 
financiamentos 12 417.836 554.127 417.836 554.127
PIS, COFINS e ISS diferidos 13.2 65.672 77.170 65.672 77.170
IR e CS diferidos 14.1 10.369 26.102 10.369 26.102
Receita diferida 159.929 - 160.531 782

Patrimônio líquido (negativo): (73.407) (93.709) (73.407) (93.709)
Capital social 17.1 35.293 35.293 35.293 35.293
Prejuízos acumulados 17.4 (108.700) (129.002) (108.700) (129.002)

Total do passivo 990.867 807.882 992.512 809.757

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 18 74.107 132.561 80.298 138.445
Custo dos serviços prestados 19 (66.881) (121.181) (73.255) (128.078)
Lucro bruto 7.226 11.380 7.043 10.367
Receitas (despesas) operacionais
Despesas operacionais 19 (59) (341) (809) (1.278)
Outros resultados (569) 746 (496) 844
Redução ao valor recuperável de 
 ativo imobilizado e intangível - - 18.637 2.751
Resultado de equivalência 
patrimonial 9 18.183 993 - -

Lucro antes do resultado financeiro 24.781 12.778 24.375 12.684
Receitas financeiras 20 36.263 6.402 36.440 6.505
Despesas financeiras 20 (56.475) (71.028) (56.480) (71.037)

Resultado financeiro, líquido (20.212) (64.626) (20.040) (64.532)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 4.569 (51.848) 4.335 (51.848)
IR e CS
Diferidos 14.3 15.733 3.039 15.967 3.039

15.733 3.039 15.967 3.039
Lucro (prejuízo) do exercício 20.302 (48.809) 20.302 (48.809)
Lucro (prejuízo) do exercício por ação 0,5752 (1,3830)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Nota
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Total controlado-
ra e consolidado

Saldos em 31/12/16 17.1 35.293 (80.193) (44.900)
Prejuízo do exercício - (48.809) (48.809)
Saldos em 31/12/17 17.1 35.293 (129.002) (93.709)
Lucro do exercício - 20.302 20.302
Saldos em 31/12/18 17.1 e 17.4 35.293 (108.700) (73.407)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (negativo) 
em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais

Nota 2018 2017 2018 2017

Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS       4.569 (51.848) 4.335 (51.848)
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização 19 1.717 2.531 5.582 6.381
Valor residual de imobilizado 
 e intangível baixado 10 804 202 846 261
Reversão ao valor recuperável
 de ativo imobilizado e intangível 10 - - (18.637) (2.751)
Juros sobre empréstimos e 
 financiamento 12.2 56.007 65.008 56.007 65.008
Outros juros e variações 
 monetárias, líquidas 112 568 112 568
Resultado de equivalência 
 patrimonial 9 (18.183) (993) - -
Apropriação de custos na 
 captação de empréstimos 12.2 356 5.073 356 5.073

45.382 20.541 48.601 22.692
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (206.160) 27.169 (206.226) 27.186
Adiantamentos a 
 fornecedores e contratuais (61) (398) (61) (398)
Impostos a recuperar 1.719 11.138 1.696 11.193
Despesas antecipadas 66 74 66 74
Estoques (1.397) (1.397)
Garantia de performance (5.846) - (5.846) -
Ativos financeiros de 
 natureza imobiliária restritos 5.846 - 5.846 -
Outros ativos (1.436) (15) (1.466) (15)
Fornecedores (40.844) (4.597) (40.770) (4.652)
Salários e encargos (101) (758) (136) (761)
Impostos a recolher 14.257 (775) 14.228 (747)
PIS, Cofins e ISS diferidos 3.476 (7.372) 3.476 (7.372)

Receita diferida 159.929 - 159.689 (245)
IR e CS diferidos (15.733) (3.039) (15.733) (3.039)

Recursos liquidos gerados 
 (aplicados) nas ativ. operac. (40.903) 41.968 (38.033) 43.916
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e 
 intangível 10 (662) (3.726) (1.039) (3.943)
Aquisição de outros investimentos (243) - (243) -

Recursos líquidos aplicados 
 nas atividades de investimento (905) (3.726) (1.282) (3.943)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos 
 e financiamentos 12.2 - 40.000 - 40.000
Aumento de empréstimos 
 e financiamentos 12.2 57.432 - 57.432 -
Juros s/ empréstimos e 
 financiamentos 12.2 (56.475) (71.028) (56.475) (71.028)

Recursos líquidos aplicados nas 
 atividades de financiamento 957 (31.028) 957 (31.028)
Aumento (redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa (40.851) 7.214 (38.358) 8.945
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equiv. no início do 
 exercício 5 83.535 76.321 85.548 76.603 
Caixa e equiv. no final do 
 exercício 5 42.684 83.535 47.190 85.548 

Aumento (redução) no caixa e
 equiv. de caixa (40.851) 7.214 (38.358) 8.945 
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CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ 12.749.710/0001-06

A composição dos valores a receber por idade de vencimento é a seguinte:
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Serviços medidos a faturar - 76.431 - 76.431
Correção monetária 34.314 - 34.314
Desapropriação 2.950 4.258 2.950 4.258
Faturas:
A vencer 735.857 508.721 735.944 508.757
vencidos até 30 dias - - 50 35
vencidos de 31 a 60 dias 3.959 - 3.959 -
vencidos de 61 a 90 dias 3.959 - 3.959 -
vencidos de 91 a 180 dias 14.532 - 14.532 -
vencidos de 181 a 360 dias 8.091 - 8.091 -
vencidos há mais de 360 dias - 8.092 - 8.092

803.662 597.502 803.799 597.573
7. Adiantamentos: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Circulante
Adiantamentos a fornecedores (i) 509 448 509 448
Adiantamentos contratuais (ii) 6.678 6.093 6.678 6.093

7.187 6.541 7.187 6.541
Não circulante
Adiantamentos contratuais (ii) 10.808 11.393 10.808 11.393
(i) Refere-se basicamente aos adiantamentos efetuados a fornecedores para
compras de materiais e para prestação de serviços. (ii) Cumprimento de cláu-
sulas contratuais sobre adiantamento efetuado ao Consórcio Porto Rio, que
tem os acionistas da Cia. como participantes, para mobilização das grandes
obras. O montante de R$ 17.486 em 31/12/18 (R$ 17.486 em 2017), será
descontado na proporção de 10% em cada fatura a ser paga ao referido Con-
sórcio ou no encerramento do contrato.
8. Impostos a Recuperar: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
PIS 6.900 6.900 6.900 6.900
COFINS 31.781 31.783 31.781 31.783
IRRF 3.568 3.506 3.640 3.543
Outros - 1.779 298 1.855

42.249 43.968 42.619 44.081
Circulante 11.149 5.713 11.255 5.787
Não Circulante 31.100 38.255 31.364 38.294
Os saldos do ativo não circulante são compostos por PIS, COFINS, IRPJ, 
CSLL diferidos, o PIS e o COFINS serão recolhidos na medida da realização 
das receitas, o IRPJ e CSLL são sobre o prejuízo fiscal. 9. Investimentos: 9.1. 
Controlada: a) Informações sobre o investimento na TCR:

Quantida-
de total de 

ações

Participação 
no capital 

social
capital 
social

Patri-
mônio 
líquido

Resultado 
do exercício

Em 31/12/18 60.274.770 100,00% 60.275 27.722 18.183
Em 31/12/17 47.044.770 100,00% 47.045 9.539 993
b) Movimentação do investimento:

Controlada
Saldo 

em 2016
Equivalência 

patrimonial
Saldo 

em 2017
Equivalência 

Patrimonial
Saldo 

em 2018
TCR Teleco-
municações 8.546 993 9.539 18.183 27.722
No exercício de 2018, a Cia. aumentou o capital da TCR no montande de 
R$ 13.230. O aumento foi mediante a capitalização de AFAC, passando seu 
capital social para R$ 60.275. 10. Imobilizado e Intangível: 10.1. Controladora:

2018 2017

Intangível
Taxas 

(*) Custo
Amorti-

zação
Saldo 

líquido
Saldo 

líquido
Benfeitoria em propriedades de 
terceiros 10,00% 508 (175) 333 1.235
Móveis e utensílios 10,00% 1.883 (1.044) 839 1.047
Equipamentos de informática 20,00% 1.301 (1.178) 123 220
Máquinas e equipamentos 10,00% 1.087 (390) 697 592
Equipamentos de monitoramento 
- PMV 20,00% 1.811 (1.664) 147 406
Câmeras 20,00% 3.589 (3.306) 283 537
Rádio de comunicação de dados 20,00% 1.271 (1.203) 68 285
Software 20,00% 2.661 (2.580) 81 208
Marcas e patentes 20,00% 20 - 20 20
Outros 10,00% 1.403 (954) 449 349

15.534 (12.494) 3.040 4.899
(*) Média ponderada das taxas anuais de amortização, conforme vida útil es-
timada. A seguir demonstramos o mapa de movimentação do exercício da 
controladora:

Intangível

Saldos 
em 

2016
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos  
em 

2017
Adi-

ções Baixas

Saldos 
em 

2018
Custo
Benfeitoria em propriedades 
 de terceiros 2.822 - (280) 2.542 20 (2.054) 508
Móveis e utensílios 1.955 1 (9) 1.947 13 (77) 1.883
Equipamentos de 
 informática 1.277 46 (16) 1.307 22 (28) 1.301
Máquinas e equipamentos 920 - - 920 236 (69) 1.087
Equipamentos de monitora-
 mento - PMV 1.811 - - 1.811 - - 1.811
Câmeras 3.319 297 (27) 3.589 - - 3.589
Rádio de comunicação de 
 dados 1.274 - - 1.274 - (3) 1.271
Software 2.658 1 - 2.659 2 - 2.661
Marcas e patentes 20 - - 20 - - 20
Outros 1.078 14 (37) 1.055 368 (20) 1.403

17.134 359 (369) 17.124 661 (2.251) 15.534

Amortização

Saldos 
em 

2016
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos  
em 

2017
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

2018
Benfeitoria em proprie- 
 dades de terceiros (1.145) (261) 99 (1.307) (207) 1.339 (175)
Móveis e utensílios (708) (195) 3 (900) (193) 49 (1.044)
Equipamentos de
 informática (932) (168) 13 (1.087) (113) 22 (1.178)
Máquinas e equipamentos  (236) (92) - (328) (96) 34 (390)
Equipamentos de moni-
 toramento - PMV (1.042) (363) - (1.405) (259) - (1.664)
Câmeras (2.375) (677) - (3.052) (254) - (3.306)
Rádio de comunicação
 de dados (735) (254) - (989) (217) 3 (1.203)
Software (2.079) (372) - (2.451) (129) - (2.580)
Outros (514) (211) 19 (706) (249) 1 (954)

(9.766) (2.593) 134(12.225) (1.717) 1.448 (12.494)
7.368 (2.234)(235) 4.899 (1.056) (803) 3.040

10.2. Consolidado: 2018 2017

Imobilizado
Taxas 

(*) Custo

Deprecia-
ção e amor-

tização
Saldo 

líquido
Saldo 

líquido
Benfeitoria em propriedade 
  de terceiros 50,00% 605 (605) - -
Móveis e utensílios 10,00% 61 (30) 31 38
Equipamentos de informática 20,00% 135 (129) 6 32
Máquinas e equipamentos 10,00% 3.335 (1.512) 1.823 2.110
Instalações de rede 8,33%17.073 (6.292) 10.781 11.845
Outros 10,00% - - - 7

21.209 (8.568) 12.641 14.032
(-) Redução ao valor recuperável - (4.854)

12.641 9.178
Intangível
Benfeitoria em propriedade 
  de terceiros 10,00% 508 (175) 333 1.235
Móveis e utensílios 10,00% 1.883 (1.044) 839 1.047
Equipamentos de informática 20,00% 1.301 (1.178) 123 220
Máquinas e equipamentos 10,00% 1.087 (390) 697 592
Equipamentos de monitora-
 mento - PMV 20,00% 1.811 (1.664) 147 406
Câmeras 20,00% 3.589 (3.306) 283 537
Rádio de comunicação de dados 20,00% 1.271 (1.203) 68 285
Autorização de exploração 8,00%19.184 (7.723) 11.461 12.998
Software 20,00% 5.666 (5.404) 262 990
Marcas e patentes 20,00% 22 - 22 22
Outros 10,00% 1.403 (954) 449 349

37.725 (23.041) 14.684 18.681
(-) Redução ao valor recuperável - (13.782)

14.684 4.899
27.325 14.077

(*) Média ponderada das taxas anuais de depreciação e amortização, con-
forme vida útil estimada. A seguir demonstramos o mapa de movimentação 
Imobilizado e Intangível do exercício consolidado.

Imobilizado
Saldos 

em 2016
Adi-

ções
bai-
xas

Saldos 
em 

2017
adi-

ções baixas

Saldos 
em 

2018
Custo
Benfeitoria em proprie- 
 dades de terceiros         605 - - 605 - - 605
Móveis e utensílios 62 - (1) 61 - - 61
Equipamentos de 
informática 135 - - 135 - - 135
Máquinas e
 equipamentos 3.327 23 (58) 3.292 43 - 3.335
Instalações de rede 16.520 218 - 16.738 342 (6) 17.074
Outros 35 - - 35 - (35) -

20.684 241 (59) 20.866 385 (41) 21.210
Depreciação
Benfeitoria em proprie-
 dades de terceiros      (605) - - (605) - - (605)
Móveis e utensílios (18) (6) - (24) (6) - (30)
Equipamentos de 
informática (76) (27) - (103) (26) - (129)
Máquinas e 
 equipamentos (868) (332) 18 (1.182) (331) - (1.513)

Instalações de rede (3.510) (1.382) - (4.892) (1.400) - (6.292)
Outros (21) (7) - (28) (3) 31 -

(5.098) (1.754) 18 (6.834) (1.766) 31 (8.569)
(-) Redução ao 
 valor recuperável (5.467) - 613 (4.854) - 4.854 -

10.119 (1.513) 572 9.178 (1.380) 4.844 12.641
Intangível
Custo
Benfeitoria em proprie-
 dades de terceiros       2.822 - (280) 2.542 20 (2.054) 508
Móveis e utensílios 1.954 1 (8) 1.947 13 (77) 1.883
Equipamentos de 
  informática 1.277 46 (16) 1.307 21 (29) 1.299
Máquinas e 
 equipamentos 921 - (1) 920 236 (69) 1.087

Equipamentos de moni-
 toramento - PMV        1.811 - - 1.811 - - 1.811
Câmeras 3.319 297 (27) 3.589 - - 3.589
Rádio de comuni- 
 cação de dados 1.274 - - 1.274 - (3) 1.271
Autorização de 
  exploração 19.184 - - 19.184 2 - 19.186
Software 5.663 1 - 5.664 2 - 5.666
Marcas e patentes 22 - - 22 - - 22
Outros 1.078 14 (37) 1.055 368 (20) 1.403

39.325 359 (369) 39.315 662 (2.252) 37.725
Amortização
Benfeitoria em proprie- 
 dades de terceiros   (1.145) (261) 99 (1.307) (207) 1.339 (175)
Móveis e utensílios (708) (195) 3 (900) (193) 49 (1.044)
Equipamentos de 
  informática (932) (168) 13 (1.087) (113) 22 (1.178)
Máquinas e 
  equipamentos (236) (92) - (328) (96) 34 (390)
Equipamentos de moni- 
 toramento - PMV      (1.042) (363) - (1.405) (259) - (1.664)
Câmeras (2.375) (677) - (3.052) (254) - (3.306)
Rádio de comuni- 
 cação de dados (735) (254) - (989) (217) 3 (1.203)
Autorização de 
  exploração (4.649) (1.537) - (6.186) (1.537) - (7.723)
Software (3.700) (974) - (4.674) (730) - (5.404)
Outros (514) (211) 19 (706) (249) 1 (954)

(16.036) (4.732) 134 (20.634) (3.855) 1.448 (23.041)
(-) Redução ao 
 valor recuperável (15.921) - 2.139 (13.782) - 13.782 -

7.368 (4.373) 1.905 4.899 (3.193) 12.978 14.684
10.3. Ativos cedidos em garantia: A Cia. e sua subsidiária não possuem bens 
dados em garantia. 10.4. Redução ao valor recuperável de ativos: A contro-
lada TCR realizou em 31/12/16 a revisão do valor recuperável de seu ativo 
imobilizado e intangível utilizando o método do valor em uso dos ativos. A 
taxa de desconto real (calculada pela metodologia wacc) usada para calcular 
o valor presente dos fluxos de caixa do projeto foi de 12,6% ao ano, no qual
resultou em uma perda de R$21.388, no entanto, o Imobilizado foi deprecia-
do e o Intangível amortizado pelas taxas usuais vigentes, sendo registrada 
a depreciação ou amortização acumulada. Em 2018, após a realização dos 
estudos, chegou-se a conclusão de que não haveria a necessidade de manter 
a provisão para perda de seus ativos. Portanto, foi revertido o montante de 
R$18.637 da perda e registrado no resultado do exercício em linha específica.
11. Fornecedores: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Serviços - partes relacionadas 119.585 159.624 119.585 159.624
Materiais e serviços 2.175 3.879 2.296 3.927
Retenções a pagar 3.642 3.113 3.649 3.119
Outros 371 - 370 -

125.773 166.616 125.900 166.670
12. Empréstimos e Financiamentos: A Cia. possui empréstimo garantidor com
a CEF no valor de R$677.831 (em 2017 R$620.399), com encargos corres-
pondentes a 114,5% do CDI. Controladora e Consolidado

2018 2017
Passivo Circulante 259.995 66.272
Passivo Não Circulante 417.836 554.127

677.831 620.399
A Cia. vem cumprindo os covenants requeridos no contrato de empréstimo 
junto a Caixa, motivo pelo qual o montante devido está segregado entre circu-
lante e não circulante. 12.1. Empréstimos garantidos (Cia.): Garantias: A Cia., 
para aquisição dos empréstimos descritos acima, deu as seguintes garantias: 
• Penhor de 100% das ações de seu capital social, todas subscritas e integra-
lizadas; • Cessão fiduciária dos direitos emergentes na totalidade do Contrato 
de Cessão Fiduciária de Valores Mobiliários, propriamente em CEPAC, firma-
do entre CDURP e a Concessionária Porto Novo, no percentual de 125% do 
saldo devedor da operação, garantia a ser constituída ao longo do período 
de carência, isto é, ao longo dos 18 primeiros meses, contados da assinatura 
da cédula. 12.2. Movimentação: Controladora e Consolidado
Saldos em 31/12/16 590.318
Encargos financeiros provisionados 65.008
Encargos financeiros pagos (15.000)
Pagamentos - principal (25.000)
Apropriação de custos na captação 5.073
Saldos em 31/12/17 620.399
Encargos financeiros provisionados 57.432
Saldos em 31/12/18 677.831
13. Impostos a Recolher e PIS, COFINS e ISS Diferidos: 13.1. Impostos a
recolher: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
PIS 61 52 66 58
COFINS 282 248 307 275
ISS 27 82 38 102
IRRF 236 273 244 286
INSS 54 137 54 139
ICMS - - 33 36
Outros 18 1.362 29 1.380

678 2.154 771 2.276
13.2. PIS, COFINS e ISS diferidos: A Cia. provisionou PIS, COFINS e ISS 
sobre as receitas não realizadas até a data do balanço, como segue: 

Controladora e Consolidado
2018 2017

Saldo de receita op. Não realizada (i) 606.439 593.244
Pis - 1,65% 10.006 9.789
COFINS - 7,6% 46.090 45.087

56.096 54.876
Saldo de receita Financeira Não realizada 34.314 -
Pis - 0,65% 223 -
COFINS - 4% 1.373 -

1.596 -
Saldo de receita op. Não realizada (i) 597.025 583.820
ISS - 5% 29.851 29.191

87.543 84.067
(i) A diferença entre as bases de receitas operacionais não realizadas é em
função de notas fiscais onde o pagamento do ISS foi realizado na data da
emissão. 14. IR e Contribuição Social Diferidos:
14.1. Concessionária Porto Novo - passivo: Controladora e consolidado

2018 2017
Base ativa:
Base negativa e prejuízo fiscal 102.195 53.031
Base passiva:
Lucros não realizados - órgãos públicos do 
 exercício 18.545 33.824
Lucros não realizados - órgãos públicos de 
 exercícios anteriores 114.146 95.978

132.691 129.802
Base líquida 30.496 76.771
Alíquota efetiva - 34%
IRPJ e CLSS diferidos 10.369 26.102
14.2. TCR - ativo: 2018 2017
Base ativa:
Base negativa e prejuízo fiscal 687 1.593
Alíquota efetiva 34% 34%

234 -
IRPJ e CSLL diferidos 234 -
O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as proje-
ções são revisadas anualmente. Se houver fatos relevantes que venham a 
modificar as premissas de tais projeções, essas projeções serão revisadas 
durante o exercício pela Cia. 14.3. IR e CS: Os valores de IR e contribuição 
social correntes que afetaram o resultado do exercício estão demonstrados 
como segue: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Lucro(Prejuízo) antes do IR e da CS 4.569 (51.848) 4.335 (51.848)
Adições:
Despesas não dedutíveis 59 3.512 59 3.512
Provisões temporárias 1.596 - 1.596 2
Realização dos Lucros Diferidos de
 exercícios anteriores 15.658 39.770 15.658 39.770
Exclusões: 
Equivalência patrimonial (18.183) (993) - -
Exclusões Temporárias (34.314) (1.887) (52.951) (4.643)
Lucros a Diferir de Obras Públicas do 
 exercício (18.545) (33.825) (18.545) (33.825)
Prejuízo fiscal e base negativa (49.160) (45.271) (49.848) (47.032)
IR e CS registrado no resultado:
Diferidos (15.733) 3.039 (15.967) 3.039
15. Ativos Financeiros de Natureza Imobiliária Restritos: A Cia. possui o mon-
tante de R$49.523 aplicados em CEPAC, emitidos pelo Fundo de Investimen-
to que é administrado pela CEF. Os CEPACs que compõem o ativo financeiro 
são mensurados pelo valor justo. Estes CEPACs foram recebidos como parte 
de pagamento das faturas com a CDURP e conforme nota 23, o montante de 
R$5.846 destes títulos foram dados em Garantia de Performance da Cia. O 
montante de R$43.677 está representado como ativos financeiros de natureza 
imobiliária restrita. Em 31/12/18, não foram observados indícios de redução 
no valor recuperável dos CEPAC, conforme termos do CPC 01. 16. Provisão 
para Riscos Trabalhistas e Cíveis: A Cia. é parte integrante (polo passivo) em 
ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração da 
Cia., baseada em interpretações dos seus assessores jurídicos responsáveis 
pela defesa dos mencionados processos, entende que as ações judiciais não 
têm probabilidade de perdas, portanto, não há provisões a serem constituídas 
para fazer face aos processos. A seguir quadro das ações com probabilidade 
de perda possível: 2018 2017
Processos trabalhistas 1.952 1.790
Processos cíveis 4.684 1.011

6.636 2.801
16.1. ANATEL e Telemar Norte Leste S.A.: Conforme descrito na nota explica-
tiva nº 1, a TCR, controlada da Cia., tem o direito de exploração exclusiva sobre 
o serviço de comunicação multimídia na AEIU concedido através do Contrato
de PPP. Entretanto, está sendo discutida judicialmente a decisão proferida 
pela ANATEL nos autos de Reclamação Administrativa nº 53500.014459/13 
sobre o tema. Entre outros efeitos, a decisão da ANATEL assegura às de-
mais empresas prestadoras do serviço de telecomunicações acesso a 25% 
da infraestrutura de telecomunicações da região. Foi proferida decisão favo-
rável a ANATEL em 1ª Instância; a controlada aguarda julgamento do recurso 
interposto. Adicionalmente, a Cia. e sua controlada figuram como réus em 
ação ordinária por meio da qual a Telemar Norte Leste S.A. (Autora) pre-
tende, entre outros requerimentos, a: (i) declaração de inexistência de direito 
de exclusividade da Cia. e de sua controlada na construção e exploração da 
infraestrutura de telefonia da região “Porto Maravilha” (AEIU). A Administração 
da Cia., tomando por base a opinião dos seus assessores legais, avalia que 
o êxito é possível em ambas as causas, não sendo constituída nenhuma pro-
visão. 17. Patrimônio Líquido (negativo): 17.1. Capital social: O capital social 

da Cia. em 31/12/18 e 2017, subscrito e integralizado, é de R$35.293 dividido 
em 35.293.237 ações ordinárias, todas nominativas, de classe única, sem 
valor nominal, totalmente subscrito, em moeda corrente nacional, podendo 
ser emitidas ações preferenciais, sem direito a voto. Em 31/12/18 e 2017, a 
composição acionária da Cia. está representada como segue: 

2018 e 2017
Acionistas Quantidade de ações %
OAS Investimento S.A. 13.234.963 37,499997%
Construtora OAS S.A. 1 0,000003%
Odebrecht Properties Parcerias S.A. 13.234.963 37,499997%
Odebrecht Engenharia e Construção
 Internacional S.A. 1 0,000003%
Zi Participações S.A. 8.823.308 24,999997%
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 1 0,000003%

35.293.237 100,00%
17.2. Reserva de lucros: Reserva legal: É constituída mediante a apropriação 
de 5% do lucro líquido apurado no exercício, até o limite de 20% do capital 
social, em conformidade com o Art. 193 da Lei das S.A.. Reserva de reten-
ção de lucros: A Reserva de retenção de lucros é constituída pelo montante 
remanescente do lucro líquido, após terem sido destinados à constituição das 
reservas de que tratam os Arts. 193 a 196, da Lei 6.404/76. 17.3. Dividendos: 
Em 31/12/18 e 2017 a Cia. não possui base para distribuição de dividendos. 
17.4. Prejuízos Acumulados: A Cia. em seu patrimonio liquido apresenta um 
resultado acumulado negativo em R$108.700, conforme composição abaixo.
Composição do resultado acumulado:
Lucros acumulados de 2010 a 2013 69.263
Dividendos distribuídos (65.873)
Prejuízos acumulados de 2014 a 2018 (112.090)

(108.700)
18. Receita Operacional Líquida: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Prestação de serviços 86.422 154.590 93.513 161.390
(-) Impostos sobre serviços (12.315) (22.029) (13.215) (22.945)
Receita operacional líquida 74.107 132.561 80.298 138.445
19. Custos e Despesas por Natureza: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Serviços - consórcios (nota 21) (39) (32.581) (1.260) (32.581)
Serviços de terceiros (45.103) (48.557) (45.119) (50.290)
Materiais e equipamentos (6.538) (3.389) (8.267) (3.428)
Despesa com pessoal (31.230) (28.363) (35.095) (30.088)
Depreciação e amortização (1.710) (2.531) (1.851) (6.381)
Despesas com aluguéis (2.139) (3.003) (2.141) (3.216)
Comunicação e telefone (132) (286) (208) (292)
Seguros (399) (1.373) (473) (1.494)
Custos diversos 20.409 (1.210) 20.409 (1.355)
Despesas com doações e patrocínios (59) (231) (59) (231)

(66.940) (121.522) (74.064) (129.356)
Classificado como:
Custos dos serviços prestados (66.881) (121.181) (73.255) (128.078)
Despesas operacionais (59) (341) (809) (1.278)

(66.940) 121.552 (74.064) (129.356)
20. Resultado Financeiro, Líquido: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 3.185 5.030 3.358 5.133
Juros ativos 298 732 298 732
Descontos obtidos 59 640 59 640
Correção monetária - diferida 32.719 - 32.719 -
Outros 2 - 6 -

36.263 6.402 36.440 6.505
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos (56.363) (65.008) (56.363) (65.008)
Outros (112) (6.020) (117) (6.029)

(56.475) (71.028) (56.480) (71.037)
(20.212) (64.626) (20.040) (64.532)

21. Partes Relacionadas: O valor agregado das transações e saldos em aber-
to com partes relacionadas em 31/12/18 e 2019 são compostos como segue:

Ativo 
circulante

Ativo 
não circu-

lante
Passivo 

 circulante
Adiantamentos 

 Contratuais (nota 7)
Fornecedores 

 (nota 11)
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Consórcio Porto Rio 6.678 6.093 10.808 11.393 (119.585) (155.304)
Consórcio Porto Expressa - - - - - (4.320)

6.678 6.093 10.808 11.393 (119.585) (159.624)
Transações custos dos serviços prestados

2018 2017
 Consórcio Porto Rio 39 28.261
 Consórcio Porto Expressa - 4.320

39 32.581
Os custos dos serviços prestados referem-se a serviços prestados pelos Con-
sórcios Porto Rio e Porto Expressa para mobilização das grandes obras, os 
quais têm os próprios acionistas da Cia. como participantes dos Consórcios. 
21.1. Remuneração dos Administradores: A remuneração da Administração, 
que contempla a Direção da Cia., foi reconhecida no resultado do exercício 
no montante de R$1.891 (R$1.610 em 2017). O montante dessas remunera-
ções inclui a remuneração fixa e variável, sendo a variável condicionada ao 
atendimento das metas previamente estabelecidas. Em 2018 não houve pa-
gamento de remunueração variável. 22. Instrumentos Financeiros: 22.1. Ge-
renciamento de risco: A Concessionária possui exposição para os seguintes 
riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liqui-
dez e risco de mercado. Esta nota apresenta informações sobre a exposição 
da Concessionária para cada um dos riscos acima, os objetivos, políticas e 
processos de mensuração e gerenciamento de riscos e do capital da Con-
cessionária. As políticas de gerenciamento de risco da Concessionária foram 
estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Concessionária 
está exposta, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Concessionária. 22.1.1. Risco de crédito: 
É o risco da Concessionária incorrer em perdas decorrentes de um cliente 
ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha 
destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente 
proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros. 
Visto que toda a prestação de serviço é realizada com órgão público mediante 
assinatura de contrato, a Administração da Cia. entende que o risco de cré-
dito de contas a receber não é significativo. A Cia. mantém contas correntes 
bancárias e aplicações financeiras em diversas instituições financeiras, de 
acordo com as estratégias previamente aprovada pela Diretoria. Estas opera-
ções são realizadas com bancos de reconhecida solidez, minimizando assim 
os riscos. 22.1.2. Risco de liquidez: É o risco da Concessionária encontrar 
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi-
nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista. A abordagem da Con-
cessionária 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 sua reputação. A Concessionária garante 
que possui caixa à vista suficiente para cumprir com despesas operacionais 
esperadas para um período de 60 dias, incluindo o cumprimento de obriga-
ções financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas 
que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais. A se-
guir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros (consolidado).

Até 12 meses De 1 a 3 anos Total
Fornecedores 125.900 - 125.900
Empréstimos e financiamentos 259.995 417.836 677.831
22.1.3. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos 
preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos ganhos da Con-
cessionária ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. 
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as 
exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mes-
mo tempo otimizar o retorno. 22.1.4. Risco da taxa de juros: A Concessionária 
adota a política de indexar as operações de investimento e empréstimos pelo 
CDI. A tabela a seguir detalha a sensibilidade da Cia. à variação de 10% da ex-
posição às taxas de rendimentos e de juros dos instrumentos financeiros para
31/12/18. O percentual de 10% é a taxa média de sensibilidade utilizada para
apresentar internamente os riscos ao pessoal-chave da Administração e cor-
responde à avaliação da Administração das possíveis mudanças destas taxas.

Saldo 
 em 2018

Saldo 
 em 2017Modalidade Risco

Empréstimo garantido - 114,5% CDI Alta do CDI 677.831 620.399
22.2. Classificações contábeis e valores justos: Os valores constantes nas 
contas do ativo e passivo, como instrumentos financeiros, encontram-se atua-
lizados na forma contratada até 31/12/18 e correspondem, aproximadamente, 
ao seu valor de mercado. Esses valores estão representados substancialmen-
te por disponibilidades e valores equivalentes, empréstimos e financiamentos; 
e fornecedores. 22.3. Gestão de capital: A Cia. controla sua estrutura de capi-
tal fazendo ajustes e adequando às condições econômicas atuais. Para man-
ter ajustada esta estrutura, a Cia. pode efetuar pagamentos de dividendos, 
captação de novos empréstimos. A Cia. inclui dentro da estrutura de dívida 
liquida: empréstimos e financiamentos menos caixa, equivalentes de caixa e 
aplicações financeiras. 23. Cobertura de Seguros: A Cia. adota a política de 
contratar Cob. de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes con-
siderados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. Na opinião da Administração, todos os ativos e as respon-
sabilidades de valores relevantes e de alto risco estão cobertos por seguros. 
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do 
escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis e, consequentemente, 
não foram revisadas pelos nossos auditores independentes. Em 31/12/18, as 
cobertura de seguros e seus respectivos limites máximos de indenização es-
tão apresentados como segue:

Seguro Prazo de vigência
Importância 
assegurada

Garantia de Performance (em CEPACs) 01/06/16 a 30/06/18 5.846
Directors & Officers - D&O 07/07/18 a 07/07/19 30.000
Responsabilidade Civil 15/06/18 a 15/06/19 20.000
Responsabilidade Civil - Museu do 
Amanhã 05/05/17 a 04/12/18 15.000
Riscos operacionais 15/06/18 a 15/06/19 200.000
Veículos (110% tabela FIPE) 14/06/18 a 14/06/19 402
24. Eventos Subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data
base do presente Demonstrações Contábeis e a data de divulgação das mes-
mas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas
gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto. 25. Aprovação das DFs.:
Foram aprovadas pela Administração da Cia. em 16/04/19.
Composição da diretoria: Eduardo Lázaro Freire Villa Nova - Presidente; Pau-
lo Henrique Cals B. Guimarães - Diretor Financeiro; Eduardo Garrido Fonte-
nelle - Diretor de Operações. Controladoria: Esequiel da Conceição - Gerente 
Financ. e Controladoria - CRC/RJ: RJ-052950/O-0; Pâmela Fernanda de Je-
sus Pires - Contadora - CRC/RJ: 111.320/O-2.
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as DFs.: Aos Acionistas e Dire-
tores da Concessionária Porto Novo S.A. - RJ. Opinião sem ressalva: Exami-
namos as DFs. individuais e consolidadas da Cia., identificadas como Contro-
ladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido (negativo) e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs. individu-
ais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e con-
solidada da Cia., em 31/12/18, o desempenho individual e consolidado de 
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as IFRS emitidas pelo IASB. Base para opinião sem ressalva:  Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria 
das DFs. individuas e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC 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. Incerteza relacionada com a continuidade opera-
cional: Controladora: A Cia. vem apresentando capital circulante líquido nega-
tivo e prejuízos acumulados que resultam em patrimônio líquido a descoberto. 
Portanto, a continuidade da Cia. depende de aporte financeiro por parte dos 
acionistas e/ou ações futuras para que possa atingir um nível de rentabilidade 
satisfatório. As DFs. foram elaboradas no pressuposto da continuidade normal 
das operações e não incluem nenhum ajuste relacionado ao assunto acima. 
Nossa opinião não está modificada em função deste assunto. Outros assun-
tos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: As DFs. indi-
viduais e consolidadas da Cia. e sua controlada, referentes ao exercício findo 
em 31/12/17, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por 
nós e sobre elas emitimos relatório dos auditores datado de 28/02/18, conten-
do a mesma incerteza mencionada acima e incerteza (relacionada à sua con-
trolada) quanto a continuidade operacional em virtude de prejuízos operacio-
nais até 2016. Outras informações que acompanham as DFs. individuais e 
consolidadas e o relatório dos auditores: A Administração da Cia. é responsá-
vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-

tração. Nossa opinião sobre as DFs. 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 DFs. indivi-
duais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, 
inconsistente com as DFs. individuais e consolidadas 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 dis-
torção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a respeito deste assunto. Responsabilida-
des da Administração e da governança pelas DFs. individuais e consolidadas: 
A Administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das DFs. individuais e consolidadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, com as IFRS emitidas pelo IASB e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração des-
sas DFs. individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e 
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela-
boração das DFs. a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das DFs. individuais e consolidadas. Responsabilidades dos auditores inde-
pendentes pela auditoria das DFs. individuais e consolidadas: Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as DFs. individuais e consolidadas,
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 ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas DFs. individuais e consolidadas.
Como parte de uma 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 ava-

liamos os riscos de distorção relevante nas DFs. individuais e consolidadas 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência 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 in-
tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Cia. e suas controladas. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis 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 obtidas de auditoria, se existe uma 
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa cau-
sar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas DFs. individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs. 
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as DFs. individuais e 
consolidadas representam 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 finan-
ceiras das entidades ou atividades de negócios do grupo para expressar uma 
opinião sobre as DFs. individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança 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, caso houvessem. RJ, 16/04/19. Lopes, Machado Auditors, 
Consultants & Business Advisers - CRC-RJ 2026-O/5; Mário Vieira Lopes - 
Contador - CRC- RJ 60.611/O; José Carlos de Almeida Martins - Contador - 
CRC-RJ-036.737-0.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R$)

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (EM R$) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  (EM R$)

ASSINATURAS

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Srs. Acionistas: em cumprimento ao que preceitua as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as Demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício de 2018. A Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ, empresa pública municipal que tem como sua principal atribuição, 
a gestão da Iluminação Pública na Cidade do Rio de Janeiro é responsável pelo serviço de manutenção, reformulação e implantação de todos os pontos de 
iluminação que compõe o sistema; além disso, atua na aprovação e fiscalização de todos os aparelhos de ar condicionado e exaustão mecânica; aparelhos 
de transporte, elevadores, escadas rolantes e opera diversos planos inclinados existentes na Cidade. Ficamos à inteira disposição dos Srs. para quaisquer 
esclarecimentos que se fizeram necessários. A Administração. 

31/12/2018 31/12/2017
ATIVO 52.427.626,71 56.137.486,26
Ativo Circulante 15.783.427,28 16.156.636,03
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.959.217,42 1.062.022,42
Créditos Realizáveis a Curto Prazo 156.035,46 189.227,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 11.983.784,62 14.095.830,97
Estoques 509.793,44 676.794,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 
 Antecipadamente 174.596,34 132.760,59

Ativo não Circulante 36.644.199,43 39.980.850,23
Ativo Realizável a Longo Prazo 2.136.659,18 2.136.659,18
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 2.136.659,18 2.136.659,18

Investimentos 4.834,89 4.834,89
Participações Permanentes Avaliadas pelo
 Método de Custo 4.834,89 4.834,89

Imobilizado 34.474.054,35 37.780.705,15
Bens Móveis 213.128,77 285.155,10
Bens Imóveis 34.260.925,58 37.495.550,05

Intangível 28.651,01 58.651,01
Softwares 28.651,01 58.651,01

31/12/2018 31/12/2017
PASSIVO 52.427.626,71 56.137.486,26
Passivo Circulante 17.533.656,31 18.841.375,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
 e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 4.302.241,27 3.658.649,65
Fornecedores e Contas a Pagar a
 Curto Prazo 9.188.092,71 10.344.914,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 24.936,23 826.453,95
Provisões a Curto Prazo 37.210,86 -
Demais Obrigações a Curto Prazo 3.981.175,24 4.011.357,79

Passivo não Circulante 46.732.560,10 28.969.861,88
Provisões a Longo Prazo 46.128.275,63 28.145.392,77
Resultado Diferido 604.284,47 824.469,11

Total do Passivo 64.266.216,41 47.811.237,28
Patrimônio Líquido (11.838.589,70) 8.326.248,98
Patrimônio Social e Capital Social 100.000.000,00 100.000.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento
 de Capital 9.341.604,57 9.341.604,57
Resultados Acumulados (121.180.194,27) (101.015.355,59)
Resultado do Exercício (21.061.674,29) (19.858.345,67)
Resultados de Exercícios Anteriores (101.015.355,59) (81.814.705,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores 896.835,61 657.695,08

31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta 50.107.955,50 48.181.370,86
Receita Econômica com Exploração de
 Bens e Serviços 8.172.978,46 8.051.619,39
Subvenções 41.934.977,04 40.129.751,47

(-) Deduções da Receita Bruta (600.973,49) (568.581,54)
Impostos e Contribuições (600.973,49) (568.581,54)

(=) Receita Líquida de Vendas e Serviços 49.506.982,01 47.612.789,32
(-) Custos dos Bens e Serviços Vendidos - -
(=) Lucro / (Prejuízo) Bruto 49.506.982,01 47.612.789,32
(-) Despesas Administrativas e Tributárias (43.212.814,71) (46.393.595,85)
Pessoal e Encargos (27.207.879,50) (25.682.940,94)
Uso de Material de Consumo (354.675,13) (755.774,38)
Contratação de Serviços (15.438.202,14) (19.566.953,05)
Tributárias (212.057,94) (387.927,48)

Resultado Financeiro Líquido 49.727,06 385.845,68
Receitas Financeiras 105.742,45 394.124,13
Despesas Financeiras (56.015,39) (8.278,45)

Resultado com Avaliação Patrimonial (1.027.558,28) (3.357.413,69)
Depreciação, Amortização e Exaustão (3.336.521,37) (3.360.413,69)
Desvalorização e Perda de Ativos (69.463,64)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas 2.378.426,73 3.000,00

Outras Receitas e Despesas Operacionais (26.377.880,94) (18.105.971,13)
Outras Receitas Operacionais 130.384,14 112.826,17
Outras Despesas Opercionais (26.508.265,08) (18.218.797,30)

(=) Resultado Operacional (21.061.544,86) (19.858.345,67)
(+/-) Outras Receitas e Outras Despesas (129,43) -
Outras Receitas (129,43) -

(=) Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto
 de Renda e da Contribuição Social (21.061.674,29) (19.858.345,67)
(=) Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período (21.061.674,29) (19.858.345,67)
Quantidade de Ações 67.377.897 67.377.897
(=) Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$ (0,3126) (0,2947)

Especificações da mutações no período Capital Social Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital Resultados  Acumulados Total
Saldo em 31/12/2016 100.000.000,00 9.341.604,57 (81.814.705,00) 27.526.899,57
Ajustes de Exercícios Anteriores - - 657.695,08 657.695,08
Por Retificação - - 657.695,08 657.695,08

Aumento de Capital - - - -
Adiantamento para Aumento de Capital - - - -

Resultado do Exercício - - (19.858.345,67) (19.858.345,67)
Saldo em 31/12/2017 100.000.000,00 9.341.604,57 (101.015.355,59) 8.326.248,98
Ajustes de Exercícios Anteriores - - 896.835,61 896.835,61
Por Retificação - - 896.835,61 896.835,61

Aumento de Capital - - - -
Adiantamento para Aumento de Capital - - - -

Resultado do Exercício - - (21.061.674,29) (21.061.674,29)
Saldo em 31/12/2018 100.000.000,00 9.341.604,57 (121.180.194,27) (11.838.589,70)

Fluxos de Caixa das Atividades
 das Operações 31/12/2018 31/12/2017
Ingressos 52.037.972,31 45.198.971,56
Receitas Originárias 8.506.275,87 8.319.762,77
Receita Patrimonial 8.115.059,28 7.739.243,97
Receita de Serviços 96.838,36 114.808,12
Outras Receitas Originárias 69.606,88 341.160,81
Remuneração das Disponibilidades 224.771,35 124.549,87

Transferências 43.531.696,44 36.879.208,79
Intragovernamentais 43.531.696,44 36.879.208,79

Desembolsos (50.140.777,31) (46.918.207,97)
Pessoal e Outras Despesas Correntes
 por Função
Urbanismo (50.140.777,31) (46.918.207,97)

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
 das Operações 1.897.195,00 (1.719.236,41)
Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Geração Líquida de Caixa e Equivalente
 de Caixa 1.897.195,00 (1.719.236,41)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 1.062.022,42 2.781.258,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final 2.959.217,42 1.062.022,42
Conciliação entre o Resultado Líquido
 e o Fluxo de Caixa
Líquido das Atividades das Operações

Resultado do Exercício (21.061.674,29) (19.858.345,67)
Ajustes de Conciliação do Resultado do
 Exercício com os Fluxos de Atividades
  Operacionais 22.958.869,29 18.139.109,26
Itens de Resultado que não Afetam
 os Fluxos Operacionais 27.257.060,74 21.386.589,28
Depreciação, Amortização e Exaustão 3.336.521,37 3.360.413,69
Provisão para Contingências 26.473.587,48 18.189.065,83
Ganhos com Alienação de Bens do
 Imobilizado, Intangível e Investimentos - -
Reversão de Provisão para Contingências (2.378.426,73) (3.000,00)
Receita Diferida (220.184,64) (112.826,17)
Variações Monetárias não Realizadas 69.463,64 -
Variações Monetárias e Cambias Ativas (23.900,38) (47.064,07)
Acréscimos / Reduções por Variação
 Nos Ativos Operacionais 2.270.403,75 (2.848.115,42)
Ativo Circulante 2.270.403,75 (2.848.115,42)
Créditos Realizáveis a Curto Prazo (Exceto
 Empréstimos e Financiamentos Concedidos) 33.192,10 (8.023,22)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.112.046,35 (3.186.016,99)
Estoques 167.001,05 384.702,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 
 Antecipadamente (41.835,75) (38.777,97)
Ativo não Circulante - -
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - -
Acréscimos / Reduções por Variação
 nos Passivos Operacionais (6.568.595,20) (399.364,60)
Passivo Circulante (1.307.719,09) 4.453.755,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
 Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 643.591,62 (23.208,66)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (1.156.821,30) 3.867.869,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (801.517,72) 779.588,20
Provisões a Curto Prazo 37.210,86 -
Demais Obrigações a Curto Prazo (30.182,55) (170.493,94)
Passivo não Circulante (5.260.876,11) (4.853.119,94)
Provisões a Longo Prazo (5.040.691,47) (5.028.415,11)
Resultado Diferido (220.184,64) 175.295,17
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades 
 Operacionais Conciliados 1.897.195,00 (1.719.236,41)

Ana Cláudia Monteiro
 Diretor Presidente

Max Kelli Motta da Silva
 Diretor de Administração e Finanças

João Fernandes de Souza Filho
Contador – CRC 022.776/O-5

1. Contexto Operacional. A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO-
LUZ, criada pela Lei Municipal nº 1561 de 13/02/1990, é uma Sociedade Anônima 
de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade
concentra-se, substancialmente, na elaboração de projetos de iluminação pública, 
manutenção, implantação ou adequação das redes de iluminação pública, orienta-
ção e fiscalização da utilização de energia elétrica, da operação de elevadores e ar
condicionados instalados no Município, vinculada à Secretaria Municipal de Con-
servação e Meio Ambiente. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e
Principais Práticas Contábeis Adotadas. As demonstrações contábeis foram
elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas
pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 
22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016,
que aprovaram a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 
e disposições legais complementares vigentes. As Receitas e as Despesas foram 
codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/
SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador
de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 92, de 
23/02/2018, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas
as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no 
exercício. a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Incluem aplicações financeiras, que
são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. b) Estoques - Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não 
excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado; demonstrados pelo preço 
médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2018.
c) Investimentos – Ações de Empresas de Telecomunicações, avaliadas pelo mé-
todo de custo. d) Imobilizado - é demonstrado ao custo, corrigido monetariamen-

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado Descrição

Taxa Anual de  
Depreciação/ 
Amortação

2018 
 Custo de  

Aquisição R$

2018 Depreciação/  
Amortização  

Acumulada R$
2018 Valor Líquido  

Contábil R$
2017 Valor Líquido  

Contábil R$
Edificações 4% 1.726.682,33 (1.713.034,13) 13.648,20 16.148,76
Terrenos - 2.245.859,71 - 2.245.859,71 2.245.859,71
Instalações 10% 481.680,84 (481.680,84) - -
Veículos 20% 2.211.211,87 (2.211.211,87) - -
Comp. e Periféricos 20% 792.581,50 (784.112,39) 8.469,11 15.235,36
Mobiliário em Geral 10% 399.077,17 (364.971,95) 34.105,22 42.540,05
Software 33% 259.720,06 (259.720,06) 0,00 13.552,67
Iluminação Pública 4% 148.066.844,95 (116.065.427,28) 32.001.417,67 35.233.541,58
Máquinas e Aparelhos 10% 1.603.691,88 (1.433.137,44) 170.554,44 213.827,02
Total - 157.787.350,31 (123.313.295,96) 34.474.054,35 37.780.705,15

f) Ativo Não Circulante – Intangível Descrição
Taxa Anual de 
Amortização

2018  
Custo de 

 Aquisição R$

2018 Depreciação/  
Amortização 

 Acumulada R$
2018 Valor Líquido 

Contábil R$
2017 Valor Líquido 

Contábil R$
Sistemas Aplicativos – Softwares 20% 150.000,00 (121.348,99) 28.651,01 58.651,01
g) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – IN-
TRA. A RIOLUZ mantém um contrato de Aluguel, desde dezembro de 2004, de um 
prédio pertencente à RIOURBE na Rua Voluntários da Pátria 169, Botafogo, Rio 
de Janeiro, RJ. No saldo de Fornecedores – Intra, de R$5.660.146,36, consta um 
débito com a RIOURBE relativo a essa locação, no montante de R$5.657.153,94, 
sendo R$4.511.847,93, referente ao período de janeiro de 2005 a setembro de 
2006, corrigido conforme cláusulas contratuais até dezembro de 2010, bem como, 
um débito em 2018, de R$1.145.306,01, referente ao período de abril a dezembro 
de 2018, e que não há previsão para pagamento. h) Passivo Circulante – De-
mais Obrigações a Curto Prazo. O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto 
Prazo é composto por Consignações sobre a Folha de Pagamento – Consigna-
tários Diversos, de R$234.310,54 (R$228.608,05 em 2017), Consignações so-
bre a Folha de Pagamento – IRRF, de R$487.694,48 (R$469.840,85 em 2017), 
Cauções, de R$2.801.502,85 (R$2.908.010,46 em 2017), INSS sobre Serviços 
Faturados, de R$54.030,18 (R$26.133,50 em 2017), ISS sobre Faturas, de saldo 
zero em 2018 (R$23.800,92 em 2017), Receitas a Apropriar, de R$220.184,63 
(R$220.184,63 em 2017) e Outros Valores Restituíveis, de R$183.452,56 
(R$134.779,38 em 2017). i) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo. 
O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Fiscais para 
Causas Trabalhistas, de R$22.430.618,72 (R$14.552.771,27 em 2017), Contin-

gências Fiscais para Sentenças Cíveis, de R$11.777.437,62 (R$2.456.763,86 em 
2017), Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ, de R$39.515,50 (R$935.072,75 
em 2017), Contingências Fiscais – Dívida Ativa COFINS, de R$7.291.272,74 
(R$6.632.845,55 em 2017), Contingências Fiscais – Dívida Ativa PASEP, de  
R$ 1.121.569,63 (R$925.121,84 em 2017), Contingências Fiscais – Dívida Ativa 
CSLL, de saldo zero em 2018 (R$294.474,58 em 2017) e Contingências Fiscais – 
Dívida Ativa INSS, de R$3.467.861,42 (R$2.348.342,92 em 2017). 
j) Conciliação da Receita Bruta Tributável.
Descrição 2018 - R$ 2017 - R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços 8.172.978,46 8.051.619,39
Subvenções 41.934.977,04 40.129.751,47
Receitas Financeiras 105.742,45 394.124,13
Reversão de Provisões para Passivos
 Contingentes 2.378.426,73 3.000,00
Multas Administrativas 130.384,14 112.826,17
Receita Bruta Contábil 52.722.508,82 48.691.321,16
(-) Reversão de Provisões para Passivos
 Contingentes (2.378.426,73) (3.000,00)
Receita Bruta Tributável 50.344.082,09 48.688.321,16

k) Conciliação do Superavit Financeiro Em R$
Ativo Financeiro 9.794.926,83
Passivo Financeiro 8.276.281,35
Superavit/Deficit Financeiro 1.518.645,48
Demonstrativo de Superavit/Deficit Financeiro Apurado no
Balanço Patrimonial 1.462.518,36
Valores pagos Orçamentariamente em 2018, cujo pagamento
financeiro ocorrerá em 2019 (162,88)
Valores Inscritos em RP pagos em financeiramente em 2018,
cujo pagamento orçamentário ocorrerá em 2019 56.290,00
Superavit/Deficit Financeiro 1.518.645,48
4. Passivos Contingentes. As informações e valores constam nos relatórios
encaminhados pelos escritórios contratados para tratar das causas jurídicas
da RIOLUZ.As contingências classificadas como possíveis não requerem
registro contábil, sendo compostas por Causas Cíveis, de R$4.376.967,25
(R$4.470.899,65 em 2017) e Trabalhistas, de R$4.039.447,05 (R$ 125.500,00 
em 2017). 5. Patrimônio Líquido. a) Resultado. O resultado negativo (pre-
juízo) apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2018, no
valor de R$21.061.674,29, deve-se principalmente as despesas econômicas
registradas em Depreciações, R$3.336.521,37, e Outras Variações Patrimo-
niais Diminutivas R$26.508.265,08. b) Capital Social.
Acionista Ações Ordinárias %
PREFEITURA - RJ 67.375.322 99,995
PREVIRIO 1.030 0,002
RIOTUR 515 0,001
COMLURB 515 0,001
RIOURBE 515 0,001
Total 67.377.897 100
c) Ajustes de Exercícios Anteriores.
Detalhamento R$
Ativo Circulante (396.407,78)
Subvenções a Receber – Permanente (30.072,73)
Subvenções a Receber Não Processadas (366.335,05)
Passivo Circulante 1.293.243,39
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais 1.384.241,29
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - INTER 8.317,16
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - INTRA 8.652,95
Obrigações Tributárias Parceladas 337.235,85
Salários (445.203,86)
Total 896.835,61
6. Fatos Relevantes. a) Continuidade Operacional.A continuidade operacional 
da Companhia está garantida pelas subvenções que a Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro vem alocando à RIOLUZ. b) Ônus ou Gravames. Temos penhorado 
desde junho de 2015, o imóvel localizado na Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1514, 
Benfica, no valor de R$ 1.919.427,49, para garantir a Ação Fiscal sobre PASEP, 
processo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nº 10768 028614/96-62. 

te até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, 
com base em taxas anuais determinadas pela Secretaria da Receita Federal – 
SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento 
no item 3.e. 3. Detalhamento de Contas. a) Ativo Circulante – Demais Cré-
ditos e Valores a Curto Prazo. O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto 
Prazo é composto por Subvenções – PCRJ, de R$4.581.124.48 (R$6.544.178,93 
em 2017), Adiantamento Concedidos a Pessoal e outros Adiantamentos, de R$ 
821.073,33 (R$616.610,60 em 2017), Depósitos Judiciais Cíveis e Trabalhistas 
e Bloqueios Judiciais, de R$2.210.778,08 (R$2.167.259,01 em 2017), Depósitos/
Cauções Recebidas, de R$2.801.502,85 (R$2.908.010,46 em 2017), Tributos a 
Recuperar ou Compensar, de R$688.488,39 (R$ 718.932,88 em 2017), Aluguéis 
a Receber, de R$856.519,68 (R$1.088.918,67 em 2017) e Outros Créditos a Re-
ceber, de R$24.297,81 (R$51.920,42 em 2017. b) Ativo Circulante – Estoques. 
São compostos, basicamente, por postes, transformadores, luminárias, lâmpadas 
incandescentes, outros materiais elétricos, material de expediente e de limpeza, 
totalizando em 2018 R$509.793,44 (R$676.794,49 em 2017). c) Ativo Não Circu-
lante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo. O saldo de Demais Créditos 
e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas, 
de R$941.798,29 (R$941.798,29 em 2017), Créditos e Valores a Receber – PCRJ, 
de R$966.378,85 (R$966.378,85 em 2017), Créditos Judiciais Não Tributários a 
Receber, de R$228.482,04 (R$228.482,04 em 2017). d) Ativo Não Circulante – 
Investimentos – Participações Avaliadas pelo Método de Custo. O saldo das 
Participações Avaliadas pelo Método de Custo é composto das ações da OI S.A. 
PN, OI S.A ON, Telefonica Brasil S.A. ON, Telefonica Brasil S.A. PN, TIM Participa-
ções S.A. ON, Telecomunicações Brasileiras S/A Telebrás ON e Telecomunicações 
Brasileiras S/A Telebras PN, no total de R$ 4.834,89 em 2018 e 2017.

O Conselho de Administração da Companhia Municipal de Energia e Ilu-
minação – Rioluz, cumprindo o disposto no item V do artigo 142 da Lei nº 6.404 
de 15/12/1976, atualizada pela Lei nº 11.638 de 28/12/2007 e Lei nº 11.941 
de 27/05/2009, fundamentado no Parecer do Conselho Fiscal de 24/04/2019, 
que examinou o Relatório de Administração, o Relatório da Auditoria Geral e 
as Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, De-
monstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líqui-
do, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, levantados em 
31/12/2018, levando em conta as ressalvas apontadas pelo referido Conselho, 
indica que os referidos documentos encontram-se em condições de serem 
aprovados pela Assembleia Geral Ordinária. 

Rio de Janeiro (RJ), 25 de abril de 2019. 
Roberto Nascimento da Silva - Presidente. 

Ana Cláudia Monteiro Silva - Vice-Presidente
Mauro Barata Soares de Figueiredo - Membro

Desirée Serqueira Krause - Membro.
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ZI BLUE S.A. 
CNPJ: 32.222.218/0001-87

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de 
V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/18.

Balanços Patrimoniais Em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Notas 2018 2017 2018 2017
Ativo 718.042 667.602 921.305 914.137
Circulante 17.794 12.250 47.805 40.750
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 4.201 491 6.315 1.583
Contas a receber de clientes 673 325 1.409 1.095
Estoques (3.b) 12.551 11.264 12.551 11.264
Dividendos a receber - - 27.010 26.457
Créditos tributários (3.c) 142 93 293 274
Outros créditos 227 77 227 77

Não circulante 700.248 655.352 873.500 873.387
Realizável a Longo Prazo 237 206 2.021 1.986
Créditos com partes relacionadas 129 129 1.850 1.850
Depósitos judiciais 108 77 171 136

Investimentos (3.d/4) 615.261 569.390 786.729 785.645
Imobilizado (3.e/5) 84.750 85.756 84.750 85.756

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Passivo 718.042 667.602 921.305 914.137
Circulante 5.763 5.472 5.295 27.042
Fornecedores (3.f) 4.186 4.179 4.192 4.185
Tributos e obrigações sociais (3.g) 741 458 766 485
Débitos com partes relacionadas 836 835 150 149
Débitos com terceiros (6) - - - 22.035
Outros débitos - - 187 188

Não circulante 849 1.943 849 38.668
Tributos diferidos - 1.325 - 1.325
Débitos com partes relacionadas 408 408 408 408
Débitos com terceiros (6) - - - 36.725
Adiantamento para futuro aumento de capital     441 210 441 210

Patrimônio líquido (7) 711.430 660.187 711.430 660.187
Capital social 401.751 401.541 401.751 401.541
Reservas de lucros 266.086 215.053 266.086 215.053
Ajuste de avaliação patrimonial 43.593 43.593 43.593 43.593
Participação de acionistas não controladores - - 203.731 188.240

711.430 660.187 915.161 848.427

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017 
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Receita bruta 10.391 10.146 10.391 10.146
 Deduções da receita bruta (279) (220) (279) (220)
Receita operacional líquida 10.112 9.926 10.112 9.926
 Custo bruto (8.330) (9.608) (8.330) (9.608)
Lucro bruto 1.782 318 1.782 318
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (3.176) (2.017) (3.730) (2.475)
 Resultado financeiro, líquido 70 84 163 187
 Resultado de equivalência 
patrimonial (3.d/4) 142.557 65.988 191.123 92.211
Lucro líquido antes da participação 
 minoritária 141.233 64.373 189.338 90.241
 Participação de acionistas não 
 controladores - - (48.105) (25.868)
Lucro líquido do exercício 141.233 64.373 141.233 64.373
Quantidade de ações (por lotes mil) 378.640 378.640 378.640 378.640
Lucro líquido por ação - R$ 0,37 0,17 0,37 0,17

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Ajuste de Ajustes Acionistas Patrimônio

Capital Reservas de lucros avaliação acumulados Lucros Patrimônio não líquido
social Legal Investimento patrimoinial de conversão acumulados líquido controladores consolidado

Saldos em 01/01/17 272.230 12.182 133.059 43.593 7.902 - 468.966 150.627 619.593
Aumento de capital social 129.311 - - - - - 129.311 - 129.311
Ajustes acumulados de conversão - - 7.867 - (7.902) - (35) - (35)
Lucro líquido do exercício - - - - - 64.373 64.373 - 64.373
Destinação do resultado do exercício:

 Reserva legal - 3.219 - - - (3.219) - - -
 Dividendos distribuídos - - - - - (2.428) (2.428) - (2.428)
 Reserva para investimento - - 58.726 - - (58.726) - - -

Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - 37.613 37.613
Saldos em 31/12/17 401.541 15.401 199.652 43.593 - - 660.187 188.240 848.427
Aumento de capital social 210 - - - - - 210 - 210
Lucro líquido do exercício - - - - - 141.233 141.233 - 141.233
Destinação do resultado do exercício:

 Reserva legal - 7.062 - - - (7.062) - - -
 Dividendos distribuídos - - - - - (90.200) (90.200) - (90.200)
 Reserva para investimento - - 43.971 - - (43.971) - - -

Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - 15.491 15.491
Saldos em 31/12/18 401.751 22.463 243.623 43.593 - - 711.430 203.731 915.161

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais: 2018 2017 2018 2017
 Lucro líquido do exercício 141.233 64.373 141.233 64.373
  Ajustes para reconciliar o resultado
  às disponibilidades: (142.557) (65.957) (175.632) (54.567)
Depreciação e amortização - 31 - 31
Resultado de equivalência patrimonial (142.557) (65.988) (191.123) (92.211)
Resultado de participações minoritárias            - - 15.491 37.613
 Variações nos ativos e passivos
 operacionais (2.899) 741 (62.155) 48.446
Contas a receber de clientes (348) (62) (314) 60
Estoques (1.287) 712 (1.287) 712
Tributos a recuperar (49) (58) (19) (53)
Dividendos a receber - - (553) (10.603)
Créditos com partes relacionadas - 465 - -
Outros créditos (150) (9) (150) (9)
Depósitos judiciais (31) (13) (35) (61)
Fornecedores 7 135 7 134
Tributos e obrigações sociais (1.042) 37 (1.044) 47
Débitos com partes relacionadas 1 (466) 1 (466)
Débitos com terceiros - - (58.760) 58.760
Outros débitos - - (1) (75)
 Recursos líquidos gerados (aplicados)
 nas atividades operacionais (4.223) (843) (96.554) 58.252
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos 96.686 (126.070) 190.039 (186.285)
Adições ao imobilizado 1.006 (61) 1.006 (61)
 Recursos líquidos gerados (aplicados)
 nas atividades de investimentos 97.692 (126.131) 191.045 (186.346)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social 210 129.311 210 129.311
Dividendos pagos (90.200) (2.428) (90.200) (2.428)
Adiantamento para futuro aumento
 de capital 231 (360) 231 (360)
Ajustes acumulados de conversão - (35) - (35)
 Recursos líquidos gerados (aplicados)
 nas atividades de financiamentos (89.759) 126.488 (89.759) 126.488
Aumento (redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa 3.710 (486) 4.732 (1.606)
Demonstração do aumento (redução) 
 no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 491 977 1.583 3.189
No fim do exercício 4.201 491 6.315 1.583
Aumento (redução) no caixa e equiv.
 de caixa 3.710 (486) 4.732 (1.606)

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social 
a administração de bens próprios, a participação em outras empresas ou em-
preendimentos, bem como a exploração de atividades pastoris, de agricultura, 
pecuária e de produção florestal, bem como silvicultura de cultivo, venda e 
corte de eucalipto. 2. Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Bra-
sil, as quais incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas 
pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Todas as informações 
relevantes próprias das DFs., e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. As DFs. 
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arre-
dondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra 
forma. Em 05/04/19, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do 
exercício findo em 31/12/18. As DFs. consolidadas da Cia. incluem as seguin-
tes Cias., classificada para efeito de consolidação, como segue:

Empresa Participação Classificação
Três Morros Participações S.A. 93,25% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a 
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan-
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela-
cionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes 
do ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimo-
niais foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; 
e Dos efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 3. 
Resumo das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equiva-
lentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os 
investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conver-
síveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um in-
significante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade 
imediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações 
financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplica-
ção acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs.. São 
representadas basicamente por operações compromissadas e por CDB com 
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o 
seu valor justo. b. Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do estoque, 
incluindo todos os custos de aquisição, bem como outros custos indiretos. 
Não estão registrados por quantias superiores àquelas que se espera que 
sejam realizadas com seu uso ou venda. c. Créditos tributários: Os saldos 
de créditos tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão 
utilizados em compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus 
vencimentos. d. Investimentos: Os investimentos em sociedades controla-
das são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo 
com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do 
patrimônio líquido das controladas, após a aquisição, em decorrência da apu-
ração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos 
ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é 
reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As DFs. das socieda-
des controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a 
Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis 
estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. e. Imobilizado: O custo de 
um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando, é provável 
que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a Cia. e o 
custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos 

ativos é apropriado separadamente de forma sistemática ao longo da sua 
vida útil estimada. O valor residual, a vida útil e o método de depreciação 
dos ativos são revisados pelo menos ao final de cada exercício. f. Fornece-
dores: Os títulos emitidos por fornecedores estão registrados pelo seu valor 
nominal, acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros incorridos. 
g. Tributos e obrigações sociais: Valores referentes a provisão para paga-
mento de tributos federais, estaduais e municipais, além de verbas trabalhis-
tas e previdenciárias. h. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste
de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido
dos 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. 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. Nas
DFs. de 2018 e 2017 não foram identificados ajustes a serem contabilizados.
i. Declaração de conformidade: As DFs. da Cia. compreendem: As DFs.
individuais da controladora foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e IFRS. As DFs. consolidadas foram preparadas 
de acordo com as Normas IFRSs emitidas pelo IASB e as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem 
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo  CPC e aprovados pelo CFC e 
pela CVM. 4. Investimentos (Controladora)

Participação 2018 2017
Três Morros Participações S.A 93,25% 614.999 569.128
Outros investimentos - 262 262

615.261 569.390
5. Imobilizado Consolidado

Taxas Custo Depreciação 2018 2017
Terrenos - 60.150 - 60.150 60.150
Edificações e benfeitorias 5% 20.773 - 20.773 20.773

Outros
10% e 

20% 6.007 (2.180) 3.827 4.833 
86.930 (2.180) 84.750 85.756

6. Débitos com terceiros (Consolidado): A Cia. possui débitos com tercei-
ros oriundos de compra de participação acionária da empresa Saneamento
Ambiental Águas do Brasil S.A., através da controlada indireta Developer S.A. 
As transações foram realizadas em condições definidas entre as empresas e
com prazos de vencimentos estabelecidos. Em 31/12/18, os saldos encon-
tram-se totalmente liquidados. 7.  Patrimônio liquido: a. Capital social:
Subscrito e integralizado, em 31/12/18, está representado por 378.640.001
ações (378.640.0001 em 31/12/17) ordinárias. b. Dividendos: O Estatuto da
Cia. prevê o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado
sobre o lucro líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, salvo
destinação diversa determinada pela Assembleia Geral. c. Reservas de lu-
cros: Reserva legal: Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líqui-
do do exercício até o limite de 20% do capital social, em conformidade com
o art. de 193 da Lei nº 6.404/76. Reserva para investimento: Constituída
por até 75% do lucro líquido do exercício social e tem a finalidade de finan-
ciar a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas
e coligadas, podendo ter destinação diferente por decisão da Assembleia. d.

Ajuste de avaliação patrimonial: Os ajustes de avaliação patrimonial da 
Cia. referem-se à variação do valor contábil dos seus bens substancialmente 
inferior ao valor justo em seus saldos iniciais. A administração considera que 
os valores de mercado refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus 
bens. 8. Instrumentos financeiros: Encontram-se registrados em contas 
patrimoniais em 31/12/18 e 2017 por valores compatíveis com os praticados 
pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada 
através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segu-
rança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das 
taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática 
de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui 
exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 
risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de geren-
ciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os 
riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas 
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado 
e atividades do grupo. 9. Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os aconte-
cimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a data 
de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contadora - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2

TRÊS MORROS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 10.217.407/0001-29

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação 
de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31/12/18.

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação) Controladora Consolidado
Receitas (despesas) operacionais Notas 2018 2017 2018 2017
 Gerais e administrativas (76) (60) (554) (458)
 Resultado financeiro, líquido 4 28 93 103
 Resultado de equivalência 
 patrimonial (3.c/4) 152.950 71.551 191.123 92.211
Lucro líquido antes da participação 
  minoritária 152.878 71.519 190.662 91.856
 Participação de acionistas não controladores        - - (37.784) (20.337)
Lucro líquido do exercício 152.878 71.519 152.878 71.519
Quantidade de ações (por lotes mil) 77.410 77.410 77.410 77.410
Lucro líquido por ação - R$ 1,97 0,92 1,97 0,92

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Capital
social

Reserva
de capital

Reservas de lucros
Lucros

acumulados
Patrimônio 

líquido

Acionistas 
não contro-

ladores

Patrimônio 
líquido

consolidadoLegal Investimento
Saldos em 01/01/17 240.000 4.664 13.047 151.073 - 408.784 117.884 526.668
Aumento de capital social 137.941 - - - - 137.941 - 137.941
Lucro líquido do exercício - - - - 71.519 71.519 - 71.519
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - - 3.576 - (3.576) - - -
 Dividendos distribuídos - - - - (8.783) (8.783) - (8.783)
 Reserva para investimento - - - 59.160 (59.160) - - -
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - 29.210 29.210
Saldos em 31/12/17 377.941 4.664 16.623 210.233 - 609.461 147.094 756.555
Lucro líquido do exercício - - - - 152.878 152.878 - 152.878
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - - 7.644 - (7.644) - - -
 Dividendos distribuídos - - - - (103.686) (103.686) - (103.686)
 Reserva para investimento - - - 41.548 (41.548) - - -
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - 12.170 12.170
Saldos em 31/12/18 377.941 4.664 24.267 251.781 - 658.653 159.264 817.917

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das ativ. operac.: 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício 152.878 71.519 152.878 71.519
Ajustes para reconciliar o resultado
 às disponibilidades: (152.950) (71.551) (178.953) (63.001)
Equivalência patrimonial (152.950) (71.551) (191.123) (92.211)
Resultado de participações minoritárias        - - 12.170 29.210

Var. nos ativos e passivos operac. 56 18 (59.256) 48.171
Contas a receber de clientes - - 34 122
Créditos tributários 56 18 30 5
Dividendos a receber - - (553) (10.603)
Depósitos judiciais - (1) (4) (48)
Impostos e contribuições sociais - 1 (2) 11
Débitos com terceiros - - (58.760) 58.760
Outros débitos - - (1) (76)

Recursos líquidos gerados (aplica-
 dos) nas atividades operacionais (16) (14) (85.331) 56.689

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos 103.686 (129.081) 190.039 (185.440)

Recursos líquidos gerados 
 (aplicados) nas ativ. de invest. 103.686 (129.081) 190.039 (185.440)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (103.686) (8.783) (103.686) (8.783)
Aumento de capital social - 137.941 - 137.941

Recursos líquidos gerados 
 (aplicados) nas ativ. de financ. (103.686) 129.158 (103.686) 129.158

Aumento (redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa (16) 63 1.022 407
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 67 4 1.092 685
No fim do exercício 51 67 2.114 1.092

Aumento (red.) no caixa e equiv. de caixa (16) 63 1.022 407

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia., é uma holding de ca-
pital fechado, que tem por objeto social a participação em empreendimentos 
e/ou outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, especialmente na 
área de concessão de serviços públicos. 2. Apresentação das DFs.: As DFs. 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas políticas contá-
beis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das S.A., as 
normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. 
Todas as informações relevantes próprias das DFs., e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração 
na sua gestão. As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quan-
do indicado de outra forma. Em 05/04/19, a Diretoria da Cia. autorizou a con-
clusão das DFs. do exercício findo em 31/12/18. As DFs. consolidadas da Cia. 
inclui a seguinte Cia., classificada para efeito de consolidação, como segue:

Empresa Participação Classificação
Developer S.A. 80,19% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo 
a sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos ba-
lanços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes 
relacionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integran-
tes do ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patri-
moniais foram consolidados; 3. Resumo das principais práticas contábeis 
adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e 
equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que 
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que es-
tão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm 
conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de curto pra-
zo. As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo 

Balanços Patrimoniais - Em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
No-
tas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo 659.342 610.150 818.135 815.536
Circulante 90 162 30.011 28.500

Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 51 67 2.114 1.092
Contas a receber de clientes - - 736 770
Dividendos a receber - - 27.010 26.457
Créditos tributários (3.b) 39 95 151 181

Não circulante 659.252 609.988 788.124 787.036
Realizável a LP 689 689 2.470 2.466

Créditos com partes relacionadas (3.d) 686 686 2.407 2.407
Depósitos judiciais 3 3 63 59

Investimentos (3.c/4) 658.563 609.299 785.654 784.570
Passivo 659.342 610.150 818.135 815.536
Circulante 3 3 218 22.256

Fornecedores - - 6 6
Impostos e contribuições sociais 3 3 25 27
Débitos com terceiros (5) - - - 22.035
Outros débitos - - 187 188

Não circulante 686 686 - 36.725
Débitos com partes relacionadas (3.d) 686 686 - -
Débitos com terceiros (5) - - - 36.725

Patrimônio líquido (6) 658.653 609.461 658.653 609.461
Capital social 377.941 377.941 377.941 377.941
Reserva de capital 4.664 4.664 4.664 4.664
Reservas de lucros 276.048 226.856 276.048 226.856
Participação de acionistas não 
 controladores - - 159.264 147.094

658.653 609.461 817.917 756.555

valor da aplicação acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data 
das DFs.. São representadas basicamente por operações compromissadas 
e por CDB com garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos 
não excedem o seu valor justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos 
tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em 
compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. 
c. Investimentos: Em sociedades controladas são contabilizados pelo méto-
do de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, a participação
da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das controladas,
após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no
período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou
de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa)
operacional. As DFs. das sociedades controladas são elaboradas para o mes-
mo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes
para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.
d. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transações com par-
tes relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não há
encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas transações. e.
Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Ad-
ministração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recupe-
rável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido ex-
cede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2018 e 2017 não foram
identificados ajustes a serem contabilizados. f. Declaração de conformida-
de: As DFs. da Cia. compreendem: As DFs. individuais da controladora foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS.
As DFs. consolidadas foram preparadas de acordo com as IFRSs emitidas
pelo IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas
pelo CPC e aprovados pelo CFC e pela CVM.
4. Investimentos (Controladora): Participação 2018 2017
Developer S.A. 80,19% 658.563 609.299
5. Débitos com terceiros (Consolidado): A Cia. possui débitos com tercei-
ros oriundos de compra de participação acionária da empresa Saneamento 

Ambiental Águas do Brasil S.A., através da controlada Developer S.A. As tran-
sações foram realizadas em condições definidas entre as empresas e com 
prazos de vencimentos estabelecidos. Em 31/12/18, os saldos encontram-se 
totalmente liquidados. 6. Patrimônio líquido: Capital social: O capital so-
cial subscrito e integralizado, em 31/12/18, está representado por 77.410.032 
ações (77.410.032 em 31/12/17), sendo 38.706.117 (38.706.117 em 31/12/17) 
ordinárias e 38.703.915 (38.703.915 em 31/12/17) preferenciais, todas nomi-
nativas e sem valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pa-
gamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro 
líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação 
diversa determinada pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva 
legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercí-
cio até o limite de 20% do capital social, em conformidade com o Art. 193 
da Lei 6.407/76. Reserva para investimento - Constituída por até 75% do 
lucro líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão 
das atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, po-
dendo ter destinação diferente por decisão da Assembleia. 7. Instrumentos 
financeiros: Encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/18 
e 2017 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. 
A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias ope-
racionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as 
vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes 
riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liqui-
dez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram 
estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e 
controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites 
impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para 
refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 8. Even-
tos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base da 
presente Demonstração Financeira e a data de divulgação das mesmas e não 
encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das 
normas contábeis pertinentes ao assunto.

A Diretoria
Contadora - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2
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ZI PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 03.772.677/0001-36

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Apresentamos a V.Sas. 
às DFs. relativas ao exercício encerrado em 31/12/18.

Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017
Controladora Consolidado

Notas 2018 2017 2018 2017
Receita bruta - - 10.995 10.760
   Deduções da receita bruta - - (305) (246)
Receita operacional líquida - - 10.690 10.514
   Custo bruto - - (8.336) (10.032)
Lucro bruto - - 2.354 482
Receitas (despesas) operacionais: 145.527 53.269 193.281 80.239
   Gerais e administrativas (126) (41) (5.697) (4.164)
   Resultado financeiro, líquido 126 330 378 592
   Outras operacionais, líquidas 33 - 33 (1.828)
   Resultado de equivalência 
 patrimonial (3.e/4) 145.494 52.980 198.567 85.639
Lucro antes da contribuição social e do IR 145.527 53.269 195.635 80.721
   Contribuição social e imposto de renda (7) (36) (61) (3)
Lucro líquido antes da participação 
 minoritária 145.520 53.233 195.574 80.718
   Participação de acionistas não 
 controladores - - (50.054) (27.485)
Lucro líquido do exercício 145.520 53.233 145.520 53.233
Quantidade de ações (por lotes mil) 302.791 302.791 302.791 302.791
Lucro líquido por ação - R$ 0,48 0,18 0,48 0,18

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Atribuível aos acionistas da Controladora
Reservas de lucros

Ajuste de
avaliação 

patrimonial

Ajustes
acumu- 

lados de 
conversão

Partici- 
pação

dos não  
controladores

Patri-
mônio
líquido 

total
Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Reserva para  
investimento

Lucros  
acumu-

lados

Patri-
mônio 
líquido 

Saldos em 01 de janeiro de 2017 409.557 14.305 16.266 31.659 50.951 7.902 - 530.640 166.187 696.827
Aumento de capital social 115.376 - - - - - - 115.376 - 115.376
Ajustes acumulados de conversão - - - 7.867 - (7.902) - (35) - (35)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 53.233 53.233 - 53.233
Destinação do resultado do exercício:
    Reserva legal - - 2.662 - - - (2.662) - - -
    Dividendos distribuídos - - - (3.480) - - (2.378) (5.858) - (5.858)
    Reserva para investimento - - - 48.193 - - (48.193) - - -
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - - 36.582 36.582
Saldos em 31 de dezembro de 2017 524.933 14.305 18.928 84.239 50.951 - - 693.356 202.769 896.125
Lucro líquido do exercício - - - - - - 145.520 145.520 - 145.520
Destinação do resultado do exercício:
    Reserva legal - - 7.276 - - - (7.276) - - -
    Dividendos distribuídos - - - - - - (95.036) (95.036) - (95.036)
    Reserva para investimento - - - 43.208 - - (43.208) - - -
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - - 12.799 12.799
Saldos em 31 de dezembro de 2018 524.933 14.305 26.204 127.447 50.951 - - 743.840 215.568 959.408

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 145.520 53.233 195.574 80.718
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa
 e equivalentes de caixa gerados (aplicados)
 pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência
 patrimonial (145.494) (52.980)(198.567) (85.639)
Resultado de participações 
 minoritárias - - (50.054) (27.485)

26 253 (53.047) (32.406)
Variações nos ativos e passivos operacionais

Contas a receber de clientes - - (314) 59
Tributos a recuperar (9) (20) 1 (82)
Créditos com partes relacionadas (1.116) 1.090 877 365
Dividendos  a receber - - (553) (10.603)
Outros ativos (332) (69) (1.808) 2.539
Fornecedores  (11) 16 (4) 151
Impostos e contribuições sociais (11) (4) (1.053) (35)
Débitos com partes relacionadas (2.716) (1.029) 286 (16)
Débitos com terceiros - - (58.760) 58.760
Outros passivos - - (1) (76)
Participação de não controladores - - 12.799 36.582

Recursos líquidos gerados 
 (aplicados) nas atividades 
 operacionais (4.169) 237(101.577) 55.238

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos 103.055 (108.595) 202.486(162.747)
Adições ao imobilizado - - 1.124 88

Recursos líquidos gerados 
 (aplicados) nas atividades de 
 investimentos 103.055 (108.595) 203.610(162.659)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital social - 115.376 - 115.376
Ajustes acumulados de conversão - (35) - (35)
Dividendos distribuídos (95.036) (5.858) (95.036) (5.858)

Recursos líquidos gerados 
 (aplicados) pelas atividades de 
 financiamentos (95.036) 109.483 (95.036) 109.483

Aumento no caixa e equivalentes
 de caixa 3.850 1.125 6.997 2.062
Demonstração do aumento de caixa 
 e equivalentes de caixa:

No início do exercício 2.038 913 6.427 4.365
No final do exercício 5.888 2.038 13.424 6.427

Aumento no caixa e equivalentes
 de caixa 3.850 1.125 6.997 2.062

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Zi Participações S.A. tem 
por objeto social a participação em empreendimentos, em outras sociedades 
comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista, a administração de 
bens próprios e a elaboração de projetos de arquitetura, edificações e cons-
trução civil. 2. Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas 
pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Todas as informações 
relevantes próprias das DFs., e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 2018 
e 2017, a Cia. não apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não 
está sendo apresentada essa demonstração. As DFs. são apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares 
de reais, exceto quando indicado de outra forma. Em 05/04/19, a Diretoria da 
Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/18. Para as 
DFs. consolidadas da Zi Participações S.A., foram inclusas as seguintes Cias., 
classificadas como controladas ou controladas em conjunto: 

Cias. Participação Classificação
CCNE Carioca Concessões S.A. 73,38% Controlada
Sêneca S.A. 75,64% Controlada
Zi Blue S.A. 100,00% Controlada

Outras Cias. Participação Classificação

Concessionária Porto Novo S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto

Concessionária Rio-Barra S.A. 33,33%
Controlada em 

conjunto

SPE Ferrara Empreend. e Particip. S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto

SPE Cantazaro Empreend. e Particip. S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto

SPE Barletta Empreend. e Particip. S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto

TRENTO Empreend. e Particip. S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a 
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan-
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela-
cionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes 
do ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimo-
niais foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e 
iv) Dos efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 3.
Resumo das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a. Caixa e equi-
valentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os
investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conver-
síveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um in-
significante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade
imediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações 
financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplica-
ção acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs.. São
representadas basicamente por operações compromissadas e por CDB com
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o
seu valor justo. b. Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas
notas fiscais emitidas e não recebidas até 31/12/18. A Cia., no exercício findo
em 31/12/18, avaliou não haver necessidade de registro da provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando existe
uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos a 
receber. c. Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluin-
do todos os custos de aquisição, bem como outros custos indiretos. Não estão 
registrados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam reali-
zadas com seu uso ou venda. d. Créditos tributários: Os saldos de créditos
tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em
compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos.

e. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas são contabili-
zados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método,
a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das
controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido
ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas
de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita
(ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades controladas são elabora-
das para o mesmo período de divulgação que a cia.. Caso necessário, são
efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as
adotadas pela Cia. f. Imobilizado: O custo de um item de um ativo tangível é
reconhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios econômi-
cos associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser mensura-
do confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é apropriado separadamen-
te de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor residual,
a vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo menos
ao final de cada exercício. g. Fornecedores: Os títulos emitidos por fornece-
dores estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável,
dos encargos financeiros incorridos. h. Impostos e contribuições sociais:
Valores referentes a provisão para pagamento de tributos federais, estaduais
e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. i. Avaliação do
valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da
Cia. revisa o valor contábil líquido dos 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. Quando
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re-
cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2018 e 2017 não foram identificados
ajustes a serem contabilizados. j. Declaração de conformidade: As DFs. da
Cia. compreendem: As DFs. individuais da controladora foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS. As DFs. consoli-
dadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relató-
rio Financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo “International Accounting Standards Bo-
ard - IASB” e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas
pelo CPC e aprovados pelo CFC e pela CVM.
4. Investimentos (Controladora) Participação 2018 2017
 CCNE Carioca Concessões S.A.  73,38% 23.623 27.769
 Sêneca S.A.  75,64% 10.621 14.279
 Zi Blue S.A.  100,00% 721.076 669.833
 Concessionária Rio Barra S.A. 33,33% 5.262 5.128
 Concessionária Porto Novo S.A.  25,00% (18.353) (23.427)
 Solace Empreendimentos Imobiliários S.A.  25,00% 1.673 1.673
 Cantazaro Empreendimentos e Particip. S.A.  25,00% 1.049 3.298
 Barletta Empreendimentos e Particip. S.A.  25,00% 5.954 6.711
 Ferrara Empreendimentos e Particip. S.A.  25,00% 2.848 6.038
 Trento Empreendimentos e Particip. S.A.  25,00% (6) 6

753.747 711.308
5. Imobilizado (Consolidado) Taxas Custo Depreciação 2018 2017
 Terrenos - 70.272 - 70.272 70.272
 Edificações e benfeitorias 5% 23.706 (1.603) 22.103 22.220

 Outros
10% e 
20% 6.042 (2.216) 3.826 4.833

100.020 (3.819) 96.201 97.325

6. Débitos com Terceiros (Consolidado): A Cia. possui débitos com terceiros 
oriundos de compra de participação acionária da empresa Saneamento Am-
biental Águas do Brasil S.A., através da controlada indireta Developer S.A. As
transações foram realizadas em condições definidas entre as empresas e com
prazos de vencimentos estabelecidos. Em 31/12/18, os saldos encontram-se
totalmente liquidados. 7. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social 
subscrito e integralizado, em 31/12/18, está representado por 302.791.260
ações (302.791.260 em 31/12/17) sendo 100.925.288 (100.925.288 em
31/12/17) ordinárias e 201.865.972 (201.865.972 em 31/12/17) preferenciais,
todas nominativas e sem valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê 
o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro 
líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação di-
versa determinada pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva le-
gal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até 
o limite de 20% do capital social. Reserva para investimento - Constituída
por até 75% do lucro líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar
a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coli-
gadas, podendo ter destinação diferente por decisão da Assembleia. 8. Instru-
mentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se registrados
em contas patrimoniais em 31/12/18 e 2017 por valores compatíveis com os
praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos é
efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanen-
te das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a
prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia.
possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos finan-
ceiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de
gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar
os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
e atividades do grupo. 9. Eventos Subsequentes: A Cia. avaliou os aconteci-
mentos entre a data base da presente DF. e a data de divulgação das mesmas 
e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais
das normas contábeis pertinentes ao assunto.
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Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Ativo 761.740 713.994 983.499 979.748
Circulante 6.249 2.390 55.496 47.073
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 5.888 2.038 13.424 6.427
Contas a receber de clientes (3.b) - - 1.508 1.194
Estoques (3.c) - - 12.551 11.264
Créditos com partes relacionadas 79 79 79 955
Dividendos a receber 4 4 27.015 26.462
Créditos tributários (3.d) 278 269 691 692
Outros créditos - - 228 79

Não Circulante 755.491 711.604 928.003 932.675
Realizável a longo prazo 1.744 296 3.211 2.840
Créditos com partes relacionadas 1.326 210 2.196 2.197
Depósitos, cauções e retenções 295 86 504 255
Outros créditos 123 - 511 388

Investimentos (3.e/4) 753.747 711.308 828.591 832.510
Imobilizado (3.f/5) - - 96.201 97.325
Passivo 761.740 713.994 983.499 979.748
Circulante 45 2.783 5.374 27.141
Fornecedores (3.g) 5 16 4.199 4.203
Impostos e contribuições sociais (3.h) 40 51 838 566
Débitos com partes relacionadas - 2.716 150 149
Débitos com terceiros (6) - - - 22.035
Outros débitos - - 187 188

Não Circulante 17.855 17.855 18.717 56.482
Tributos diferidos - - - 1.325
Débitos com partes relacionadas 17.855 17.855 18.717 18.432
Débitos com terceiros (6) - - - 36.725

Patrimônio Líquido (7) 743.840 693.356 743.840 693.356
Capital social 524.933 524.933 524.933 524.933
Reservas de capital 14.305 14.305 14.305 14.305
Reserva de lucros 153.651 103.167 153.651 103.167
Ajuste de avaliação patrimonial 50.951 50.951 50.951 50.951
Participação de acionistas não controladores        - - 215.568 202.769

743.840 693.356 959.408 896.125

Relatório do auditor independente sobre as DFs.: Aos Administradores e Acionistas da Zi Participações S.A., 
Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as DFs. individuais e consolidadas da Zi Participações S.A., (“Cia.”), iden-
tificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e 
as respectivas 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 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs. individuais e consolidadas acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Zi Par-
ticipações S.A., em 31/12/18, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs. individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, 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 DFs. individuais e consolidadas e o rela-
tório do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as DFs. 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 DFs. 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 DFs. 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 DFs. individu-
ais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. individuais 
e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e consolidadas, 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 elaboração das DFs., 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 DFs.. Responsabilidades do auditor pela 

auditoria das DFs. individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs. 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 DFs.. 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 ris-
cos de distorção relevante nas DFs. individuais e consolidadas, 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 Cia. e suas controladas. • 
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 con-
tábil 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 Cia. e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. individuais e consolidadas 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 Cia. e suas 
controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as DFs. individuais e consolidadas representam 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 DFs. consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempe-
nho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. RJ, 05/04/19. Lopes, Machado Auditors, Consultants & Business Advisers; BKR - In-
dependent Member of BKR International - CRC-RJ 2026-O/5; Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ 60.611/O; 
José Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0.

México é o destino turístico na AL mais atraente para brasileiros
41% querem conhecer 
o país; percentual 
de mexicanos que 
querem vir ao  
Brasil é de 45%

Quando perguntados qual o país 
mais atraente para visitar na Améri-
ca Latina, os viajantes do Brasil es-
colheram, claro, sua própria nação 
para ficar no topo da lista. Mas, ex-
cluindo seu próprio país, o brasilei-
ro tem grande desejo de conhecer o 
México. Para argentinos e colom-
bianos, o México também leva a 
primeira posição, segundo pesquisa 
da Booking.com, que tem o objeti-
vo de analisar o comportamento de 
viajantes da América Latina e sua 

relação com o próprio continente.
O país é o preferido de quase 

metade dos colombianos (49%) 
e argentinos (48%) e para quatro 
em cada 10 (41%) brasileiros. En-
quanto isso, para os viajantes me-
xicanos, o país mais atraente para 
visitar é o Brasil (45%). Mas o que 
esses quatro países têm a dizer so-
bre seus vizinhos e os motivos que 
tornam cada uma dessas nações tão 
interessantes para os viajantes lati-
nos?

A marca principal do México é 
seu povo, história, cultura e costu-
mes. O Brasil e a Colômbia se des-
tacam pela diversidade da sua natu-
reza, enquanto a Argentina mostra 
força em sua culinária.

A pesquisa também mostra que 
Brasil, Argentina, Colômbia e Mé-
xico ainda têm muito o que apren-
der e descobrir sobre seus vizinhos. 
Por exemplo, os brasileiros são os 
que menos conhecem as famosas 
atrações mexicanas como as Pirâ-

mides de Teotihuacán e Chichen It-
záh, mas são os que mais conhecem 
o Museu Casa Azul Frida Kahlo em 
meio às demais nacionalidades.

Coincidentemente, os mexica-
nos são os que menos conhecem 
atrações brasileiras como Pão de 
Açúcar/Corcovado e Cataratas do 
Iguaçu. Dentre os quatro países, 
os argentinos são o que mais co-
nhecem um dos cartões-postais do 
Brasil. Seis em cada 10 já visitaram 
o Pão de Açúcar e o Corcovado.

Na Argentina, os brasileiros são, 
em disparado, os que mais conhe-
cem Bariloche. Mais da metade 
(56%) desses viajantes já visitaram 
esse ponto turístico, frente a 43% 
dos colombianos e 36% dos me-
xicanos. Na Colômbia, a Ilha de 
San Andrés é um destino clássico 
de argentinos (56%) e brasileiros 
(47%), enquanto o Centro Históri-
co de Cartagena de Indias é o ponto 
turístico mais conhecido dos mexi-
canos (46%).

A pesquisa foi feita em março 
de 2019 com 4 mil respondentes de 
Brasil, México, Colômbia e Argen-
tina, sendo mil por país, com ho-
mens e mulheres de 18 a +60 anos 
que já realizaram pelo menos duas 
viagens internacionais.

Mercosul unido

Promoção conjunta em mer-
cados distantes, estímulo ao flu-
xo de visitantes estrangeiros e 
aprimoramento da conectividade 
regional. Estes foram alguns dos 
assuntos tratados durante a XXII 
Reunião de Ministros de Turismo 
do Mercosul, realizada na última 
sexta-feira em Puerto Iguazú, na 
Argentina, e que reuniu represen-
tantes de países integrantes e as-
sociados ao bloco, como a própria 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uru-
guai, Bolívia e Chile.

O encontro pactuou compromis-
sos como a formulação de uma es-

tratégia de divulgação de atrativos, 
com oferta de roteiros integrados e 
o envolvimento dos setores públi-
co e privado. Também foram acer-
tadas ações voltadas à facilitação 
do trânsito de viajantes, a partir de 
políticas fronteiriças coordenadas, 
além do planejamento de uma rede 
aérea e fluvial que potencialize o 
aproveitamento de destinos turís-
ticos.

O ministro do Turismo, Marce-
lo Álvaro Antônio, informou que o 
Brasil estuda a integração de rotas 
marítimas e fluviais. Ele ressaltou 
que já há uma política de redução 
de taxas portuárias e que os vis-
tos de trabalho para trabalhadores 
de cruzeiros, que eram de 90 dias, 
passaram a ter prazo de 180 dias. 
O ministro apontou, ainda, uma sé-
rie de ações para facilitar a vinda 
de embarcações ao país e que pre-
tende trabalhar a integração com a 
América do Sul pela facilitação da 
chegada de navios.
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CARIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 40.352.775/0001-40

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social a 
construção de imóveis, a execução de obras de engenharia, bem como a rea-
lização de loteamentos e os negócios de incorporação imobiliária. 2. Apresen-
tação das DFs.: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base 
nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições 
da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos 
emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias das DFs., e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. As DFs. são apresentadas em Real, que é 
a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 
000), exceto quando indicado de outra forma. Em 19/03/19, a Diretoria da Cia. 

Passivo 4.077 4.090
Circulante 2 2
Fornecedores 1 1
Impostos e contribuições sociais 1 1

Não circulante 1.504 1.813
Débitos com partes relacionadas (3.e) 169 169
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.335 1.644

Patrimônio líquido (6) 2.571 2.275
Capital social 9.530 7.886
Ajuste de avaliação patrimonial 2.113 2.113
Prejuízos acumulados (9.072) (7.724)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação) 2018 2017

Receita bruta 60 65
Impostos e contribuições (6) (6)

Receita operacional líquida 54 59
Custo bruto - (346)

Lucro (prejuízo) bruto 54 (287)
Receitas (despesas) operacionais (1.402) (3.265)
Gerais e administrativas (1.404) (1.442)
Financeiras, líquidas 2 5
Outras operacionais, líquidas - (1.828)

Prejuízo do exercício (1.348) (3.552)
Quantidade de ações (por lotes mil) 15 8
Prejuízo por ação - R$ (89,87) (444,00)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017
(Em MR$) Ajuste de

Capital 
social

avaliação 
 patrimonial

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldos em 01/01/17 6.700 2.113 (4.172) 4.641
Aumento de capital social 1.186 - - 1.186
Prejuízo do exercício - - (3.552) (3.552)
Saldos em 31/12/17 7.886 2.113 (7.724) 2.275
Aumento de capital social 1.644 - - 1.644
Prejuízo do exercício - - (1.348) (1.348)
Saldos em 31/12/18 9.530 2.113 (9.072) 2.571

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/18.
Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Notas 2018 2017
Ativo 4.077 4.090
Circulante 104 117
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 19 1
Contas a receber de clientes (3.b) 52 52
Créditos tributários (3.c) 32 62
Outros créditos 1 2

Não circulante 3.973 3.973
Realizável a LP 367 367
Créditos com partes relacionadas (3.e) 346 347
Depósitos, cauções e retenções (3.d/4) 21 20

Investimentos (5) 3.606 3.606

autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/18. 3. Resumo 
das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de 
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos 
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender 
a compromissos de caixa de curto prazo. b. Contas a receber de clientes: 
A Cia., no exercício findo em 31/12/18, avaliou não haver necessidade de 
registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa.  A referida provisão 
é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. não será 
capaz de recuperar os saldos a receber. c. Créditos tributários: Os saldos 
de créditos tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão 
utilizados em compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus 
vencimentos. d. Depósito judiciais, cauções e retenções: A Cia. é parte 
envolvida em processos, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões 

tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as eventuais 
perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são estimadas 
e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus consultores 
legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão constituída. 
e. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transações com partes
relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não há encar-
gos financeiros nem prazos de vencimento para essas transações. f. Demais 
ativos e passivos (circulante e não circulante): Registrados pelos seus va-
lores de custo ou de realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicável. 
g. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “Impairment”): A
Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor re-
cuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido 
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustan-
do o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2018 e 2017 não 
foram identificados ajustes a serem contabilizados.
4. Depósitos judiciais, cauções e retenções: 2018 2017
Depósitos judiciais – Pis/Cofins 1 -
Cauções e Garantias 20 20

21 20
5. Investimentos: 2018 2017
Propriedades para Investimento 3.606 3.606

3.606 3.606
6. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/18, está representado por 14.940 ações (8.412 em 31/12/17)
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. b. Ajuste de avaliação
patrimonial: Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-se à va-
riação do valor contábil dos seus investimentos substancialmente inferior ao
valor justo em seus saldos iniciais. A administração considera que os valores
de mercado refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. 7.
Instrumentos financeiros: Encontram-se registrados em contas patrimoniais
em 31/12/18 e 2017, por valores compatíveis com os praticados pelo mercado
nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de es-
tratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas
versus as vigentes no mercado.  A Cia. não tem a prática de operar com
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para
os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito,
risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco
da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites
de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos 
limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente
para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 8.
Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base
da presente DF. e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos
subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis
pertinentes ao assunto.

A Diretoria: Contadora - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2018 2017
Prejuízo do exercício (1.348) (3.552)
Variações nos ativos e passivos operacionais (278) 2.246
Créditos tributários 30 3
Créditos com partes relacionadas 1 (56)
Outros ativos - 1.840
Adiantamento para futuro aumento de capital (309) 459

Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais (1.626) (1.306)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:

Aumento de capital social 1.644 1.186
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamentos 1.644 1.186

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 18 (120)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 1 121
No fim do exercício 19 1

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 18 (120)

CCNE CARIOCA CONCESSÃO VIAPAR S.A.
CNPJ: 14.932.563/0001-22

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

 Notas 31.12.2018 31.12.2017
Ativo 64.442 66.927
Circulante 3.336 2.623
   Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 3.277 2.560
   Créditos tributários 59 63
Não circulante 61.106 64.304
   Investimentos  (3.b/4) 61.106 64.304

 Notas 31.12.2018 31.12.2017
Passivo 64.442 66.927
Circulante 18.637 18.630
   Tributos e obrigações socias 8 1
   Débitos com partes relacionadas (3.c) 18.629 18.629
Patrimônio líquido (5) 45.805 48.297
   Capital social 28.000 28.000
   Reservas de lucros 17.805 20.297

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2018 e 2017 
 (Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)

Notas 31.12.2018 31.12.2017
Receitas (despesas) operacionais
   Gerais e administrativas (11) (21)
   Resultado de equivalência patrimonial (3.b/4) 415 13.416
   Financeiras, líquidas 137 72
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 541 13.467
   Imposto de renda e contribuição social (33) (17)
Lucro líquido do exercício 508 13.450
Quantidade de ações (por lotes mil) 67.136 67.136
Lucro líquido por ação - R$ 0,0076 0,2003
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 2017 

(Em MR$ )
Reservas de 

Lucros Lucros

Capital 
social Legal

Investi-
mento

acu-
mula-

dos

Patri-
mônio 
líquido

Saldo em 01/01/2017 28.000 2.501 8.546 - 39.047
Lucro líquido do período - - - 13.450 13.450
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 673 - (673) -
   Dividendos distribuídos - (4.200) (4.200)
   Reserva para investimento - - 8.577 (8.577) -
Saldo em 31/12/2017 28.000 3.174 17.123 - 48.297
Dividendos distribuídos - - (3.000) - (3.000)
Lucro líquido do período - - - 508 508
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 25 - (25) -
   Reserva para investimento - - 483 (483) -
Saldo em 31/12/2018 28.000 3.199 14.606 - 45.805

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$ )
31.12.2018 31.12.2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 508 13.450
Ajustes para reconciliar o resultado às 
 disponibilidades: (415) (13.416)

Equivalência patrimonial (415) (13.416)
Variações nos ativos e passivos operacionais 11 (1)

Créditos tributários 4 3
Tributos e obrigações sociais 7 (4)

Recursos líquidos gerados nas atividades 
  operacionais 104 33

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos 3.613 6.020

Recursos líquidos gerados nas atividades 
 de investimentos 3.613 6.020

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (3.000) (4.200)

Recursos líquidos aplicados nas atividades 
 de financiamentos (3.000) (4.200)

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 717 1.853
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 2.560 707
No fim do exercício 3.277 2.560

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 717 1.853

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 2017 
(Em MR$)

1. Contexto operacional: A CCNE Carioca Concessão Viapar S.A. tem por
objeto social o propósito específico de participação no capital social das Ro-
dovias Integradas do Paraná S.A.. 2. Apresentação das demonstrações
financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas
políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da
Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emiti-
dos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias das Dfs., e somente
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Ad-
ministração na sua gestão. As Dfs.são apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), ex-
ceto quando indicado de outra forma. Em 19/03/2019, a Diretoria da Cia. auto-
rizou a conclusão das Dfs. do exercício findo em 31/12/2018. 3. Resumo das
principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa:
A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto
prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança
de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender a compro-
missos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis para
venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da rentabilidade
pro-rata temporis até a data das Dfs.. São representadas basicamente por
operações compromissadas e por CDB com garantia de recompra diária pelo
banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. b. Investimentos: 
Os investimentos em sociedades coligadas são contabilizados pelo método
de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, a participação da
Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das coligadas, após a
aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período
ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes
de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacio-
nal. As Dfs. das sociedades coligadas são elaboradas para o mesmo período
de divulgação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. c. Débitos
com partes relacionadas: As transações com partes relacionadas são rea-
lizadas em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem

prazos de vencimento para essas transações. d. Demais ativos e passivos 
(circulante e não circulante): Registrados pelos seus valores de custo ou de 
realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicável. e. Avaliação do 
valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da 
Cia. revisa o valor contábil líquido dos 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. Quando 
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re-
cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. Nas Dfs. de 2018 e 2017 não foram identificadas 
ajustes a serem contabilizados. 4. Investimentos:

Participação % 2018 2017
Rodovias Integradas do Paraná S.A. 24,08% 61.106  64.304
5. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integrali-
zado, em 31/12/2018, está representado por 67.136.672 ações (67.136.672
em 31/12/2017) sendo 33.568.336 (33.568.336 em 31/12/2017) ordinárias e
33.568.336 (33.568.336 em 31/12/2017) preferenciais, todas nominativas e
sem valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de di-
videndo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercí-

cio, apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada 
pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída me-
diante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício e não excederá a 20% 
do capital social, em conformidade com o art. 193 da Lei nº 6.404/76. Reserva 
para investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício so-
cial e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou de 
suas empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente por 
decisão da Assembleia. 6. Instrumentos financeiros: Encontram-se registra-
dos em contas patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 e por valores compatíveis 
com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instru-
mentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não 
tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 
A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos 
financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políti-
cas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e atividades do grupo.  7. Eventos subsequentes: A Cia. avaliou 
os acontecimentos entre a data base da presente Df. e a data de divulgação 
das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas 
linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A Diretoria: Contadora - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2

CCNE CARIOCA CONCESSÕES S.A.
CNPJ: 03.541.393/0001-39

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social a 
participação em empreendimentos e/ou outras sociedades comerciais ou ci-
vis, como sócia, acionista ou quotista, especialmente na área de concessão de 
serviços públicos, bem como prestar serviços de consultoria e auxiliares, nas 
mesmas áreas. 2. Apresentação das DFs.: Foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC 
e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes 
próprias das DFs., e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. As DFs. são apre-
sentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas 

Passivo 31.460 37.106
Circulante 18 14
Impostos e contribruições sociais 18 14

Patrimônio líquido (5) 31.442 37.092
Capital social 23.000 23.000
Reservas de lucros 8.185 13.835
Ajuste de avaliação patrimonial 257 257

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017
 (Em MR$, exceto o lucro líquido por ação) Notas 2018 2017

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (22) (23)
Resultado de equivalência patrimonial (3.c/4) 8.444 8.994
Financeiras, líquidas 87 70

Lucro antes do IR e contribuição social 8.509 9.041
IR e contribuição social (12) 14

Lucro líquido do exercício 8.497 9.055
Quantidade de ações (por lotes mil) 7.986 7.986
Lucro líquido por ação - R$ 1,06 1,13

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017
(Em MR$)

Capital
Reservas de 

lucros Ajuste de Lucros Patri-

social Legal
Investi-
mento

avaliação 
patrimonial

acumu-
lados

mônio 
líquido

Saldos em 01/01/17 23.000 3.030 11.690 257 - 37.977
Lucro líquido do período - - - - 9.055 9.055
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal - 453 - - (453) -
Dividendos distribuídos - - (3.200) - (6.740) (9.940)
Reserva para invest. - - 1.862 - (1.862) -

Saldos em 31/12/17 23.000 3.483 10.352 257 - 37.092
Lucro líquido do período - - - - 8.497 8.497
Destinação do resultado do exercício:
Reserva legal - 425 - - (425) -
Dividendos distribuídos - - (8.647) - (5.500)(14.147)
Reserva para invest. - - 2.572 - (2.572) -

Saldos em 31/12/18 23.000 3.908 4.277 257 - 31.442

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2018 2017
Lucro líquido do exercício 8.497 9.055
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades: (8.444) (8.994)
Equivalência patrimonial (8.444) (8.994)

Variações nos ativos e passivos operacionais (1) (33)
Créditos tributários (1) (12)
Depósitos judiciais (4) (3)
Impostos e contribuições sociais 4 (18)

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais 52 28
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:

Investimentos 12.480 12.576
Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos 12.480 12.576

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (14.147) (9.940)

Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos (14.147) (9.940)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (1.615) 2.664
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 2.803 139
No fim do exercício 1.188 2.803

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (1.615) 2.664

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/18.
Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Notas 2018 2017
Ativo 31.460 37.106
Circulante 1.277 2.891
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 1.188 2.803
Dividendos a receber 1 1
Créditos tributários (3.b) 88 87

Não circulante 30.183 34.215
Realizável a LP 405 401
Depósitos judiciais 17 13
Outros créditos 388 388

Investimentos (3.c/4) 29.778 33.814

para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 
19/03/19, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo 
em 31/12/18. 3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas: a. 
Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes 
de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamen-
te conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade 
imediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações 
financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplica-
ção acrescidos da rentabilidade pró-rata temporis até a data das DFs.. São re-
presentadas basicamente por operações compromissadas e por CDB com ga-
rantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu 
valor justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-
-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações de
débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. c. Investimentos:
Os investimentos em sociedades coligadas são contabilizados pelo método

de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, a participação da 
Cia., no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das coligadas, após a 
aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período 
ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes 
de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacio-
nal. As DFs. das sociedades coligadas são elaboradas para o mesmo período 
de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as 
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia. d. Demais 
ativos e passivos (circulante e não circulante): Registrados pelos seus va-
lores de custo ou de realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicável. 
e. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A
Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor re-
cuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido 
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustan-
do o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2018 e 2017 
não foram identificadas ajustes a serem contabilizados. 4. Investimentos:
Empresa Participação 2018 2017
Concessionária Rio-Teresópolis S.A. 21,35% 29.778 33.814
5. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado em 31/12/18, está representado por 7.985.249 ações (7.985.249 em
31/12/17), sendo 3.992.625 (3.992.625 em 31/12/17) ordinárias e 3.992.624
(3.992.624 em 31/12/17) preferenciais, todas nominativas e sem valor nomi-
nal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividendo míni-
mo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, apurado
na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada pela As-
sembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída mediante
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício e não excederá a 20% do
capital social, em conformidade com o Art. 193 da Lei 6.404/76. Reserva para 
investimento – Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício social e
tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas
empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente por deci-
são da Assembleia. 6. Instrumentos financeiros: Encontram-se registrados
em contas patrimoniais em 31/12/18 e 2017 e por valores compatíveis com os
praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos é
efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanen-
te das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a
prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia.
possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos finan-
ceiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de
gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar
os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
e atividades do grupo. 7. Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os aconteci-
mentos entre a data base da presente DF. e a data de divulgação das mesmas 
e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais
das normas contábeis pertinentes ao assunto.

A Diretoria: Contadora - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2
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RELATÓRIO DA AUDITORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração de Resultados Abrangentes, a Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido, a Demonstração do fluxo de Caixa pelo método indireto e as Notas Explicativas, relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. As referidas demonstrações foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes.

Butler RJ Participações S.A
CNPJ 15.825.887/0001-24

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Controladora Consolidado

Ativo 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa  10.967  307.489  25.505.413  54.620.724 
Clientes  -  -  129.334.654  52.471.661 
Estoques  -  -  59.375.294  17.588.470 
Impostos a recuperar  2.297  -  1.378.495  897.611 
Adiantamentos  -  -  1.010.791  252.996 
Outras contas a receber  -  -  2.713.732  1.261.396 
Total do Ativo Circulante  13.264  307.489  219.318.379  127.092.858 
Outras contas a receber  2.611.529  3.359.286  2.997.057  3.923.286 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  -  -  47.280.654  8.268.332 
Mútuos Financeiros entre Partes relacionadas  -  -  -  434.905 
Depósitos judiciais  -  -  2.280.376  1.407.505 
Investimentos  139.379.836  128.541.605  103.933  80.606 
Imobilizado  -  -  10.863.312  4.641.782 
Intangível  -  -  74.201.408  26.514.405 
Total do Ativo Não Circulante  141.991.365  131.900.891  137.726.740  45.270.821 
TOTAL  142.004.629  132.208.380  357.045.119  172.363.679 
Passivo
Empréstimos e financiamentos  -  -  37.499.057  1.778.671 
Fornecedores  -  -  9.833.817  1.528.130 
Obrigações sociais e trabalhistas  -  -  10.293.803  6.309.544 
Obrigações tributárias  950  811  8.129.460  3.566.910 
Imposto de renda e contribuição social  -  3.546  1.682.408  1.603.780 
Investimentos a pagar  674.693  -  20.858.316  - 
Impostos Diferidos  -  -  433.947  449.325 
Dividendos a pagar  2.575.398  3.723.126  2.575.685  3.723.126 
Outras contas a pagar  -  -  6.848.431  7.080.234 
Total do Passivo Circulante  3.251.041  3.727.483  98.154.924  26.039.720 
Empréstimos e financiamentos  -  -  76.647.803  8.868.803 
Provisão para contingências  -  -  13.213.370  8.813.512 
Investimentos a pagar  27.778  -  30.303.212  - 
Total do Passivo Não Circulante  27.778  -  120.164.385  17.682.315 
Patrimônio líquido 
Capital social  77.014.214  77.014.214  77.014.214  77.014.214 
Reserva de lucros  63.935.987  51.944.478  63.935.987  51.944.478 
Reserva de Capital  (95.190)  (95.190)  (95.190)  (95.190)
Ações em Tesouraria  (1.756.126)  (305.321)  (1.756.126)  (305.321)
Ajustes acumulados de conversão  (373.075)  (77.284)  (373.075)  (77.284)

 138.725.810  128.480.897  138.725.810  128.480.897 
Participação de Acionistas Não Controladores  -  -  -  160.747 
Total do Patrimônio Líquido  138.725.810  128.480.897  138.725.810  128.641.644 
TOTAL  142.004.629  132.208.380  357.045.119  172.363.679 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Reserva de lucros Ajustes Patrimônio Participação de Patrimônio

Capital social
Reserva  

de Capital
Ações em  

Tesouraria
Reserva  

legal
Lucros  

à destinar
Lucros  

acumulados
acumulados  

de conversão
Líquido dos  
Acionistas

Acionista  
Não Controlador

Líquido  
Consolidado

Saldos em 31 de dezembro de 2016  57.014.214  467.142  (305.321)  1.999.566  35.146.091  -  (168.792)  94.152.900  -  94.152.900 
Aumento de Capital Social  20.000.000  -  -  -  -  -  -  20.000.000  -  20.000.000 
Ajustes acumulados de conversão  -  -  -  -  -  -  91.508  91.508  -  91.508 
Resultado do exercício  -  -  -  -  -  15.676.312  -  15.676.312  (401.931)  15.274.381 
Constituição de reserva legal  -  -  -  783.816  -  (783.816)  -  -  -  - 
Ágio em Transações de Capital  -  (562.332)  -  -  -  -  -  (562.332)  562.678  346 
Estorno de Dividendos provisionados Exerc. Anteriores  -  -  -  -  2.845.635  -  -  2.845.635  -  2.845.635 
Dividendos mínimos obrigatórios  -  -  -  -  -  (3.723.126)  -  (3.723.126)  -  (3.723.126)
Lucros a disposição da AGO  -  -  -  -  11.169.370  (11.169.370)  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2017  77.014.214  (95.190)  (305.321)  2.783.382  49.161.096  -  (77.284)  128.480.897  160.747  128.641.644 
Ajustes acumulados de conversão  -  -  -  -  -  -  (295.791)  (295.791)  -  (295.791)
Resultado do exercício  -  -  -  -  -  10.843.783  -  10.843.783  (330.060)  10.513.723 
Constituição de reserva legal  -  -  -  542.189  -  (542.189)  -  -  -  - 
Recompra de ações  -  -  (1.450.805)  -  -  -  -  (1.450.805)  -  (1.450.805)
Transações de Capital - Compra minoritários  -  -  -  -  -  -  -  -  169.313  169.313 
Estorno de Dividendos  -  -  -  -  3.723.124  -  -  3.723.124  -  3.723.124 
Dividendos mínimos obrigatórios  -  -  -  -  -  (2.575.398)  -  (2.575.398)  -  (2.575.398)
Lucros a disposição da AGO  -  -  -  -  7.726.196  (7.726.196)  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  77.014.214  (95.190)  (1.756.126)  3.325.571  60.610.416  -  (373.075)  138.725.810  -  138.725.810 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Resultado do exercício  10.843.781  15.676.312  10.513.721  15.274.381 
Ajustes para:
Resultado de equivalência patrimonial  (10.799.022)  (15.533.705)  33.673  (17.137)
Ajustes de conversão  -  -  (295.791)  91.508 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa  -  -  2.076.554  407.511 
Provisão para perda de adiantamentos  -  -  -  790.000 
Provisão para contingências  -  -  4.208.680  5.698.403 
Baixa de imobilizado  -  -  1.485.267  247 
Baixa de perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa  -  -  -  (343.730)
Impostos diferidos  -  -  (3.154.276)  863.793 
Juros sobre empréstimos e financiamentos  (174.083)  (225.233)  8.638.328  89.770 
Impairment  -  -  884.383  - 
Depreciação e amortização  -  -  9.018.469  996.781 

 (129.324)  (82.626)  33.409.008  23.851.528 
Redução (aumento) nos ativos:
Clientes  -  -  (9.054.444)  (8.564.330)
Estoques  -  -  (14.394.349)  1.603.427 
Impostos a recuperar  (2.297)  -  90.618  (231.413)
Adiantamentos  -  -  (751.811)  15.793 
Depósitos judiciais  -  -  (818.503)  - 
Outras contas a receber  921.840  219.835  589.063  (1.441.455)

 919.543  219.835  (24.339.426)  (8.617.978)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores  -  -  (652.393)  (479.648)
Obrigações sociais e trabalhistas  -  -  (3.737.699)  (1.044.365)
Obrigações tributárias  139  (192)  1.744.531  1.197.380 
Imposto de renda e contribuição social  16.415  39.655  4.736.333  5.513.211 
Outras contas a pagar  -  -  3.888.503  4.348.127 

 16.554  39.463  5.979.275  9.534.705 
Caixa gerado pelas operações  806.773  176.672  15.048.857  24.768.255 
Pagamento de encargos de empréstimos e financiamentos  -  -  (8.749.696)  (89.770)
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social  (19.961)  (40.997)  (4.657.705)  (5.372.218)
Caixa liquido usado nas atividades operacionais  786.812  135.675  1.641.456  19.306.267 
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aumento de Capital Social  -  20.000.000  -  20.000.000 
Aumento de capital social em controladas  (19.132.000)  (38.250.710)  -  (57.000)
Recebimento de dividendos  19.975.000  18.416.572  -  - 
Compra de Ações em Tesouraria  (1.450.805)  (1.450.805)  - 
Combinação de negócios  (475.529)  -  (56.339.519)  - 
Adições ao imobilizado  -  -  (1.267.156)  (756.180)
Adições ao intangível  -  -  (2.277.706)  (351.337)
Caixa (usado nas) decorrente das atividades de investimento  (1.083.334)  165.862  (61.335.186)  18.835.483 
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Mútuos Financeiros entre partes  -  -  -  (434.905)
Captação de empréstimos e financiamentos  -  -  48.887.029  10.500.000 
Amortização de empréstimos e financiamentos  -  -  (18.308.610)  (219.989)
Caixa proveniente atividades de financiamento  -  -  30.578.419  9.845.106 
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa  (296.522)  301.537  (29.115.311)  47.986.856 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  307.489  5.952  54.620.724  6.633.868 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  10.967  307.489  25.505.413  54.620.724 

NOTAS EXPLICATIVAS
A Butler RJ Participações S.A (“Butler” ou “Companhia”) é uma Sociedade anônima de capital fechado, sediada na cidade do Rio de Janeiro, constituída em 11/06/2012, e que tem por objeto social a participação em ou-
tras sociedades empresária e não empresária, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar de consórcio.  As demonstrações financeiras foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), bem como com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A emissão das referidas demonstra-
ções financeiras foi autorizada pela Administração no dia 25 de abril de 2019 e não há eventos subsequentes a serem divulgados.  As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da empresa. 
A DIRETORIA.                    Adilson José Perardt - CRC: PR-045082/O-9 - Contador - CPF: 020.678.019-29

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida  -  -  290.292.008  135.594.943 
Custo dos serviços prestados e dos produtos vendidos  -  -  (140.126.469)  (59.427.163)
Lucro bruto  -  -  150.165.539  76.167.780 
Despesas gerais e administrativas  (88.901)  (38.482)  (116.362.652)  (57.816.077)
Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment  -  -  (884.383)  - 
Amortização de mais valia em controladas  -  -  (4.579.990)  - 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  -  -  (426.328)  - 
Resultado de equivalência Patrimonial  10.799.022  15.533.705  (33.673)  17.137 

 10.710.121  15.495.223  (122.287.026)  (57.798.940)
Resultado antes dos efeitos financeiros  10.710.121  15.495.223  27.878.513  18.368.840 

Despesas financeiras  (26.448)  (1.788)  (18.077.443)  (867.804)
Receitas financeiras  174.242  227.911  5.503.424  3.462.279 

 147.794  226.123  (12.574.019)  2.594.475 
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social  10.857.915  15.721.346  15.304.494  20.963.315 
Imposto de renda e contribuição social correntes  (14.134)  (45.034)  (7.945.049)  (4.994.816)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  -  -  3.154.276  (694.118)
Total do imposto de renda e da contribuição social  (14.134)  (45.034)  (4.790.773)  (5.688.934)
Resultado do exercício  10.843.781  15.676.312  10.513.721  15.274.381 
Resultado atribuído Aos:
Acionistas  10.843.781  15.676.312  10.843.781  15.676.312 
Acinionistas Não Controladores  (330.060)  (401.931)

 10.843.781  15.676.312  10.513.721  15.274.381 

LAVORO FACTORING S.A.
CNPJ nº 03.233.179/0001-15

Balanço Patrimonial em 31/12/18 (Em MR$)
Nota 2018 2017

ATIVO 27.672 37.916
Circulante 13.693 15.506
Caixa e Equivalente de Caixa 4 863 327
Títulos de Crédito 5 5.444 7.697
Impostos e Contribuições a Recuperar 6 209 185
Adiantamentos Diversos 48 7
Conta Corrente - Sócios 7 2.663 2.295
Contas a Receber - Op. Fomento 8 - 410
C/C Coligadas e Controladas 3.085 3.182
Outros Ativos Circulantes 9 1.381 1.403
Não Circulante 13.979 22.410
Realizável a LP 11.495 17.631
Contratos de Mútuo 10 10.595 16.731
Direito de Uso - Sistemas 11 900 900
Investimentos: FIM Lavoro CP 2.172 4.442
Imobilizado 312 337
PASSIVO 27.672 37.916
Passivo Circulante 22.443 32.690
Bancos Conta Garantida 1.650 900
Contas pagar - Op. Fomento 460 -
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 12 142 178
Debentures 13 19.134 28.967
Titulo a Ordem de Terceiros 14 357 1.085
Conta Corrente - Sócios 15 105 105
Outros Valores e Créditos 16 595 1.455
Patrimônio Líquido 5.229 5.226
Capital Social 17 4.000 4.000
Reserva de Lucros 954 1.906
Reserva Legal 60 60
Resultado do Exercício 215 (740)
Demonstração do Resultado em 31/12/18 (Em MR$) Nota 2018 2017

Receita Líquida 18 700 3.657
Receitas (despesas) Operacionais: Gerais e Administrativas 19 (1.458) (2.379)
Encargos de Depreciação (31) (52)
Outras Despesas Operacionais (308) (377)
Resultado Operacional (1.097) 849
Resultado Financeiro: Resultado Financeiro, líquido 20 1.386 (1.589)
Resultado antes do IR e Contribuição Social sobre o Lucro 289 (740)
Despesa com Contribuição Social (26) -
Despesa com IR (48) -
Lucro Líquido do Exercício 215 (740)

Demonstração de lucros e/ou prejuízos acumulados em 31/12/18 2018 2017
Saldo Anterior Resultados Acumulados 1.216 1.966
Ajustes de Exercícios Anteriores (202) -
Resultado Líq. Exercícios Anteriores 1.014 1.966
Resultado do Exercício Atual 215 (750)
Resultado Líquido do Exercício Atual 215 (750)
Saldo Atual de Resultados Acumulados 1.229 1.216

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 (Em MR$)
Reservas de Lucros Lucros ou

Capital Lucros a Prejuízos
Social  

Integralizado
Reserva 

Legal
Disposição da 

Assembleia
Acumu- 

lados Total
Saldos em 01/01/16 4.000 60 1.906 - 5.966
Resultado Líquido do Período (750) (750)
Lucro a Disposição da Assembleia - (750) 750 -
Saldos em 31/12/17 4.000 60 1.156 - 5.216
Ajuste Exercício Anterior (202) - (202)
Resultado Líquido do Período        - 215 215
Saldos em 31/12/18 4.000 60 954 215 5.229

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 (Em MR$)
1- Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 215 (740)
Ajustes: Depreciações e Amortizações 31 52
Resultado do Período Ajustado 246 (688)
Variações Contas do Ativo
Títulos de Créditos Próprios 2.253 1.166
Contas a Receber de Clientes - Op.Fomento 410 (410)
Impostos e Contribuições a Recuperar (34) (52)
Adiantamentos Diversos (42) -
Conta Corrente - Sócios (368)(1.163)
Conta Corrente - Coligadas 97 1.563
Outras Contas do Ativo 22(1.072)
Variações Contas do Passivo
Obrigações Tributárias e Trabalhistas a Recolher (35) (106)
Clientes Operação de Fomento 460 (298)
Títulos a Ordem de Terceiros (728)(1.108)
Conta Corrente - Sócios -(1.741)
Outras Contas do Passivo (861) (357)
Resultado Variações contas do Ativo e Passivo 1.174(3.578)
Caixa líquido proveniente (utilizado) das ativ. operacionais 1.420(4.266)
2- Fluxo de caixa das atividades de invest.: Aumento nos Invest. 2.270(4.442)
Aumento (redução) do Imobilizado (6) (58)
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos 2.264(4.500)
3- Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Bancos Conta Garantida 750 900
Contratos de Mútuo 6.136 6.171
Direito de Uso de Sistemas - -
Debentures (10.034) 961
Caixa líquido proveniente (utilizado) nas ativ. de financ. (e) (3.148) 8.032
Redução/Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa 536 (734)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 327 1.061
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 863 327

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Cia. é uma S.A. de capital 
fechado, constituída em 18/06/1999. Sua atividade constitui em compra de 
direitos creditórios conjugado com prestação de serviços de assessoria cre-
ditícia e mercadológico. A sede está localizada na Av. das Américas, 500, 
Bl. 21/205, 241 e 242, Barra da Tijuca/RJ e sua filial na R. Clodomiro Ama-
zonas, 735/02, Vila Nova Conceição/SP. 2. Apresentação das DFs.: Foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a partir 
das diretrizes contábeis emanadas da Lei das S.A. - Lei 6.404/76 e as alte-
rações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 e do CPC. A Lavoro 
Factoring não está apresentando a DRA em função de não ter ocorrido outros 
resultados abrangentes em 2018 e 2017. 3. Resumo das Principais Práti-
cas Contábeis: Moeda funcional e de apresentação: Foram preparadas e 
estão apresentadas em R$, que é a moeda do principal ambiente econômico 
onde a Cia. opera (“moeda funcional"). Apuração do resultado: É apurado 
pelo regime contábil de competência. Intangível: Está registrado pelo custo de 
aquisição. A amortização é calculada pelo método linear com base no prazo 
de vida útil estimada. Passivos circulante e não circulante: São demons-
trados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. IR e con-
tribuição social: A Cia. tem como opção de tributação o lucro real anual. 

Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das DFs. de acordo com 
as práticas adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento 
na determinação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de determinação. 
4. Caixa e Equivalente de Caixa: 2018 2017
Disponibilidades 395 171
Aplicação financeira automática 468 156
Total 863 327
5. Títulos de Crédito: No Ativo apresenta um saldo em 2018 no montante de
R$ 5.444 referente a títulos próprios em carteira, resultante das operações de
fomento mercantil.
6. Impostos e Contribuições a Recuperar: 2018 2017
IR retido na fonte e ISS 137 119
IRPJ e Contribuição Social de exercícios anteriores 72 56
Total 209 175
7. Conta Corrente Sócios: Adiantamento efetuado conforme contrato, com 
vencimento até 12/19. (*) – Sobre o saldo incide 12% a.a de juros, com venci-
mento até 12/19.
8. Clientes a Receber-Operação Fomento: 2018 2017
Saldo conta corrente de clientes, result. das oper. de fomento mercantil 0,00 410
9. Outros Ativos Circulante: 2018 2017
Clientes-Confissão de Dívida 504 503
Conta Garantida 877 900
Total 1.381 1.403
10. Contratos de Mútuo: 2018 2017
Mútuo conforme diversos contratos, sobre o saldo incide
12% a.a de juros, com vencimento até dezembro de 2019. 10.595 16.731
(*) – Sobre o saldo incide 1% a.m. de juros e 0,05% de correção monetária, com 
vencimento até 12/19. 11. Direito de Uso – Lavoro Asset Management S/A:
Refere-se ao valor a receber relativo ao instrumento 2018 2017
Particular de cessão onerosa de direito de uso de base de 
Dados adquirido em 11/12 por R$ 1.100. A primeira parcela foi 
quitada em 2015, restando 60 Prestações de R$ 15. 900 900

12. Obrigações Fiscais e Trabalhistas: 2018 2017
INSS e FGTS a pagar 7 1
Contribuição social a pagar 26 -
IOF a recolher 2 125
COFINS a pagar 26 6
ISS a pagar 1 1
IRRF sobre serviços e proventos a recolher 75 44
PIS a pagar 5 1
Total 142 178
13. Debêntures: 2018 2017
Conforme instrumento particular de escritura de primeira 
emissão de debêntures simples nominativa, emitida pela 
sociedade conforme Registro na JUCERJA em 14/08/08. 19.134 28.967
14. Títulos a Ordem de Terceiros: 2018 2017
Títulos de terceiros para cobrança simples 357 1.085
15. Conta Corrente - Sócios: 2018 2017
Conta corrente de Sócios com vencimento até 12/19  105  105
16. Outros Valores e Créditos: 2018 2017
Provisão de férias 7 3
Créditos de Pessoas Jurídicas 176 352
Juros s/Mútuos a Apropriar
Juros a Apropriar
Parcelamentos tributos federais

78
204
130

1.100
0,00
0,00

Total 595 1.455
17. Patrimônio Líquido: Capital Social de R$ 4.000, dividido em 4.000.000 de 
ações ON, assim distribuídas:

Capital Social
Acionistas Quantidade de ações R$
Ricardo Leal Wakim 2.919.859 3.000
Rafael Motta Maggion 840.141 800
Ricardo Luiz Maciel Andrade Batista 200.000 200
Total 4.000.000 4.000
18. Receita Operacional Líquida: 2018 2017
Receita Compra de Títulos 844 2.659
Receita Bruta de Serviços 23 1.509
(-) Impostos Incidentes (167) (511)
Total 700 3.657
19. Resultado Operacional: Despesas Gerais e Administrativas: 2018 2017
Pro - Labore 18 18
Salários e outras remunerações 79 207
Serviços prestados – Pessoa jurídica 350 663
Encargos sociais 41 163
Benefícios a funcionários 299 583
Contribuições e taxas diversas 12 16
Aluguéis e encargos 119 208
Manutenção e conservação 39 145
Propaganda e publicidade 145 201
Perdas em Operações de Crédito 334 131
Provisão de férias e 13 salário 6 18
Vale transporte 11 21
Outras despesas operacionais 5 5
Total 1.458 2.379
Encargos de Depreciação 31 52
Outras Despesas Administrativas 308 377
Resultado Operacional 1.797 849
20. Resultado Financeiro, líquido: 2018 2017
Receitas financeiras: Juros sobre operações de créditos 1.724 1.495
 Outras Receitas Operacionais 316 998
Despesas financeiras: Tarifas diversas (61) (223)
 IOF (46) (109)
 Juros sobre impostos e contribuições (12) (57)
 Juros sobre contrato de mútuo (105) (47)
 Juros Diversos (239) (487)
 Juros s/Debentures (191) (3.159)
Total 1.386 (1.589)
Gerenciamento de Risco: Risco de mercado: É efetuado de forma centrali-
zada, por área administrativa que mantém independência com relação à mesa 
de operações. Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na eventuali-
dade da Cia. não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus com-
promissos em função dos diferentes prazos de liquidação de seus direitos e 
obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da Cia. é monitorado 
diariamente pelas áreas de Gestão da Cia., de modo a garantir que a geração 
operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, 
sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, 
não gerando riscos de liquidez para a Cia.

Diretoria: Ricardo Leal Wakim - CPF 869.428.757-91; Contador: Roberto Sergio Moura Fernandes - CRC/RJ 050.500/O-8 - CPF 299.902.627-72
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DEVELOPER S.A.
CNPJ nº 00.938.572/0001-16

Notas 2018 2017
Ativo 804.176 801.505
Circulante 29.921 28.338
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 2.063 1.025
Contas a receber de clientes 736 770
Dividendos a receber 27.010 26.457
Créditos tributários (3.b) 112 86

Não Circulante 774.255 773.167
Realizável a LP 2.467 2.463
Depósitos judiciais 60 56
Créditos com partes relacionadas 2.407 2.407

Investimentos (3.c/4) 771.788 770.704

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação) Notas 2018 2017

Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (478) (398)
 Resultado financeiro, líquido 89 75
 Resultado de equivalência patrimonial (3.c/4) 191.123 92.211

Lucro líquido do exercício 190.734 91.888
Quantidade de ações (por lotes mil) 39.154 39.154
Lucro líquido por ação - R$ 4,87 2,35

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Reservas de 
lucros

Capital 
social

Reser-
va legal

Reserva 
para  

investi- 
mento

Lucros 
acumula-

dos

Patri- 
mônio 
líquido

Saldos em 01/01/17 289.000 19.463 207.220 - 515.683
Aumento de capital social 150.173 - - - 150.173
Lucro líquido do exercício - - - 91.888 91.888
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - 4.594 - (4.594) -
 Dividendos distribuídos - - - (15.217) (15.217)
 Reserva para investimento - - 72.077 (72.077) -
Saldos em 31/12/17 439.173 24.057 279.297 - 742.527
Lucro líquido do exercício - - - 190.734 190.734
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - 9.537 - (9.537) -
 Dividendos distribuídos - - - (129.300) (129.300)
 Reserva para investimento - - 51.897 (51.897) -
Saldos em 31/12/18 439.173 33.594 331.194 - 803.961

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 190.734 91.888
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa e equiva-
lentes de caixa aplicados pelas atividades operacionais: (191.123) (92.211)
Equivalência patrimonial (191.123) (92.211)

 Variações nos ativos e passivos operacionais (58.759) 58.757
Contas a receber de clientes 34 122
Créditos tributários (26) (13)
Depósitos judiciais (4) (47)
Impostos e contribuições sociais (2) 10
Débitos com terceiros (58.760) 58.760
Outros débitos (1) (75)

 Recursos líq. gerados (aplicados) nas ativid. operac. (59.148) 58.434
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Investimentos 190.039 (182.443)
Dividendos a receber (553) (10.603)

 Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades
 de invest. 189.486 (193.046)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos distribuídos (129.300) (15.217)
Aumento de capital social - 150.173

 Recursos líq. gerados (aplicados) nas ativid. de financ. (129.300) 134.956
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 1.038 344
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 1.025 681
No fim do exercício 2.063 1.025

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 1.038 344

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Cia. presta serviços em 
geral, inclusive concebe, desenvolve, implanta, gerencia e opera projetos e 
empreendimentos, industriais, comerciais, bem como participa de projetos de 
concessão, permissão e autorização de serviços públicos e explora os res-
pectivos serviços e atividades afins, presta serviços de consultoria e auxilia-
res, nessas e em outras áreas, administra bens próprios de qualquer natureza 
e participa em outras sociedades, como acionista ou quotista. 2. Apresen-
tação das DFs.: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base 
nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições 
da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos 
emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias das DFs., e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das DFs. foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos e com 
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas DFs.. Em 2018 e 2017, a Cia. não apresentou resultados 
abrangentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstra-
ção. As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra 
forma. As DFs. consolidados da Cia. não estão sendo apresentadas conforme 
exposto no CPC 36 item 4 a. Em 05/04/19, a Administração da Companhia 
autorizou a conclusão das demonstrações financeiras do exercício findo em 
31/12/18. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a. Cai-
xa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de 
caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade 
imediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações 
financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplica-
ção acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs.. São 
representadas basicamente por operações compromissadas e por CDB com 
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o 
seu valor justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários refe-
rem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações 
de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. c. Investimen-
tos: Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são contabili-
zados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, 
a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das 
coligadas e controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de 
lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas 
em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida 
como receita (ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades coligadas e 
controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. 
Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis este-
jam de acordo com as adotadas pela Cia. d. Avaliação do valor recuperável 
de ativos (teste de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor 
contábil líquido dos 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. Quando tais evidên-
cias são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, 
é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao 
valor recuperável. A principal conta sujeita à avaliação de recuperabilidade é 
investimentos. 4. Investimentos:

Controlada:
Partici- 
pação 2018 2017

Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (SAAB) 70,89% 623.857 622.773
Ágio na aquisição de participação da SAAB 147.931 147.931

771.788 770.704
5. Débitos com Terceiros: A Cia. possui débitos com terceiros oriundos de
compra de participação acionária da empresa Saneamento Ambiental Águas
do Brasil S.A. As transações foram realizadas em condições definidas entre
as empresas e com prazos de vencimentos estabelecidos. Em 31/12/18, os
saldos encontram-se totalmente liquidados. 6. Patrimônio Líquido: Capital
social: O capital social subscrito e integralizado, em 31/12/18, está repre-

Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Passivo 804.176 801.505
Circulante 215 22.253
Fornecedores 6 6
Impostos e contribuições sociais 22 24
Débitos com terceiros (5) - 22.035
Outros débitos 187 188

Não Circulante - 36.725
Débitos com terceiros (5) - 36.725

Patrimônio Líquido (6) 803.961 742.527
Capital social 439.173 439.173
Reservas de lucros 364.788 303.354

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Apresentamos a V.Sas. às DFs. relativas ao exercício encerrado em 31/12/18. 

sentado por 39.154.228 ações (39.154.228 em 31/12/17), sendo: 19.577.114 
(19.577.114 em 31/12/17) ordinárias e 19.577.114 (19.577.114 em 31/12/17) 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Dividendos: O Estatuto 
da Cia. prevê o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, calcu-
lado sobre o lucro líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, 
salvo destinação diversa determinada pela Assembleia Geral. Reservas de 
lucros: Reserva legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro 
líquido do exercício até o limite de 20% do capital, em conformidade com o 
Art. 193 da Lei 6.404/76. Reserva para investimento - Constituída por até 
75% do lucro líquido do exercício e tem a finalidade de financiar a expansão 
das atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, po-
dendo ter destinação diferente por decisão da Assembleia Geral. 7. Instru-
mentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se registrados 
em contas patrimoniais em 31/12/18 e 2017 por valores compatíveis com os 
praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos 
é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilida-
de e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento perma-
nente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem 
a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A 
Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos 
financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políti-
cas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco 
e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condi-
ções de mercado e atividades do grupo. 8. Eventos Subsequentes: A Cia. 
avaliou os acontecimentos entre a data base da presente DF. e a data de 
divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

A Diretoria: Contadora - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2
Relatório dos Auditores Independentes: Aos Acionistas e administradores 
da Cia. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as DFs. da Cia., (“Cia.”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas ex-
plicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as DFs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia., em 31/12/18, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili-
dade do auditor pela auditoria das DFs.”. Somos independentes em relação à 
Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC 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 DFs. e 
o relatório do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as DFs. não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das DFs., nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Ad-
ministração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as DFs. 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 re-
latar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas DFs.: A administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das DFs. de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração dessas DFs. livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs., a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs. a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das DFs.. Responsabilidades dos auditores in-
dependentes pela auditoria das DFs.: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as DFs., tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, 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 even-
tuais 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 DFs.. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas DFs., 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 audi-
toria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacio-
nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se 
concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. 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 Cia. 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se 
as DFs. 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 audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 05/04/19. Lopes, Machado Au-
ditors, Consultants & Business Advisers; BKR - Independent Member of 
BKR International - CRC-RJ 2026-O/5; Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-
-RJ 60.611/O; José Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0.

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
(Anteriormente denominada SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A.)

CNPJ/MF nº 10.319.900/0001-50
Balanço patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstração do Resultado em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Diretora
Adriana Vilela Montenegro Felipetto - CPF 004.706.887-69

Gerente contábil
Fabiana da Silva Anacleto - Contadora - CRC-RJ 111.572/O-0

• As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas
conforme  as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As Notas
explicativas e Parecer do Baker Tilly 4Partners Auditores independentes S.S.,
encontram-se à disposição na sede da empresa.

2018 2017
Ativo 530.362 512.267
Ativo circulante 125.245 122.418
Caixa e equivalentes de caixa 413 18.295
Contas a receber de clientes 85.784 73.713
Crédito de carbono 33.843 22.023
Créditos diversos 3.224 3.378
Tributos a recuperar 1.981 5.009

Ativo não circulante 405.117 389.849
Crédito de carbono - 14.605
Títulos e valores mobiliários 15.779 -
Depósitos judiciais 374 633
Imposto de renda e contribuição social diferidos 53.530 54.394

Imobilizado 318.792 301.738
Intangível 16.642 18.479

2018 2017
Receita operacional líquida 262.238 257.542
Custo dos serviços prestados (189.045) (179.370)
Lucro bruto 73.193 78.172
Receitas/(despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (10.268) (8.542)
Outras receitas operacionais 1.332 229

Lucro antes das despesas e receitas financeiras 64.257 69.859
Despesas financeiras (61.126) (43.467)
Receitas financeiras 27.280 14.037

Lucro antes do imposto de renda e
 contribuição social 30.411 40.429
Imposto de renda e contribuição social - corrente (9.262) (7.034)
Imposto de renda e contribuição social - diferido (864) (146)

Lucro líquido do exercício 20.285 33.249
Lucro líquido por ação (em Reais) 0,18 0,30

2018 2017
Passivo 530.362 512.267
Passivo circulante 109.989 99.855
Empréstimos e financiamentos 41.636 39.828
Fornecedores e outras contas a pagar 11.412 9.863
Obrigações trabalhistas 2.188 1.760
Obrigações tributárias 12.894 8.794
Adiantamento de clientes 11.150 13.763
Contas a pagar - Partes relacionadas 30.709 25.847

Passivo não circulante 389.842 402.166
Empréstimos e financiamentos 337.909 363.536
Adiantamento de clientes - 5.140
Partes relacionadas 47.475 29.032
Provisão para riscos e demandas judiciais 1.198 1.198
Provisão custo para desmontagem 3.260 3.260

Patrimônio líquido 30.531 10.246
Capital social 110.000 110.000
Prejuízos acumulados (79.469) (99.754)

2018 2017
Lucro líquido do exercício 20.285 33.249
Resultado abrangente do exercício 20.285 33.249

(Em MR$) Capital 
social

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 110.000 (133.003) (23.003)
Lucro líquido do exercício - 33.249 33.249
Saldos em 31/12/2017 110.000 (99.754) 10.246
Lucro líquido do exercício - 20.285 20.285
Saldos em 31/12/2018 110.000 (79.469) 30.531

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 30.411 40.429
Despesas/ (receitas) que não afetam o caixa 
 e equivalentes de caixa
Depreciações 22.390 21.616
Amortização 1.882 1.883
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 17 (1.307)
Provisão para demandas judiciais - (167)
Variações cambiais de empréstimos, financiamentos
 e créditos de carbono 5.863 (509)
Perda na venda de imobilizado - (1.334)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e mútuo 34.553 34.939

Aumento/redução de ativos
Contas a receber de clientes e outros recebíveis (12.088) (43.188)
Crédito de carbono 6.669 (13.092)
Créditos diversos 154 (616)
Tributos a recuperar 3.028 (2.606)
Depósitos judiciais 259 (328)
Títulos e valores mobiliários (15.779) -

Aumento/redução de passivos
Fornecedores e contas a pagar de partes relacionadas 6.411 20.731
Adiantamentos de clientes (7.753) (7.129)
Obrigações trabalhistas e tributárias 3.948 4.213
Imposto de renda e contribuição social pagos (9.262) (7.034)

Fluxo de caixa líquido originado das atividades 
 operacionais 70.703 46.501
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado (34.140) (15.756)
Juros capitalizados no imobilizado (5.304) (5.627)
Acréscimo do intangível (45) (121)

Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimento (39.489) (21.504)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingressos de empréstimos, financiamentos e mútuo 53.896 27.057
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e mútuo (71.476) (18.181)
Juros pagos de empréstimos, financiamentos e mútuo (31.516) (32.275)

Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de
  financiamento (49.096) (23.399)
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (17.882) 1.598
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 18.295 16.697

 No final do exercício 413 18.295
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (17.882) 1.598

Brexit: 55% agora creem que não deveria ter tido referendo
O público britânico terá esta se-

mana a sua primeira oportunidade 
de dar o seu veredicto sobre o gov-
erno conservador, com a última 
pesquisa de opinião realizada no 
domingo dando más notícias para a 
primeira-ministra Theresa May.

As eleições autárquicas de quin-
ta-feira, tradicionalmente vistas 
como um teste decisivo para uma 
administração em exercício, podem 
fazer com que os conservadores 
percam cerca de 1.000 cadeiras na 
câmara municipal, de acordo com 
alguns estudos.

Mas em uma nova pesquisa re-
alizada no domingo pelos pesqui-
sadores de opinião do jornal “Ob-
server”, os resultados mostram que, 
em uma eleição geral, o público 
deu ao principal partido trabalhista 
de oposição de Jeremy Corbyn uma 
vantagem de sete pontos.

A Opinium colocou os trabalhis-
tas em 33% e os conservadores de 

May em 26%, enquanto o recém-
formado partido Brexit, liderado 
por Nigel Farage, ficou em terceiro 
lugar com 17%.

O partido Brexit só foi lançado 
no início deste mês por Farage, co-
fundador e antigo líder do Partido 
da Independência do Reino Unido 
(UKIP, na sigla em inglês), já com 
o apoio de alguns políticos de re-
nome.

Farage, que exerce o cargo de dep-
utado ao Parlamento Europeu (MEP, 
na sigla em inglês), afastou-se da 
linha da frente política após o refer-
endo de 2016, quando o Reino Unido 
votou para deixar a União Europeia. 
O UKIP foi criado especificamente 
para fazer campanha pela saída do 
Reino Unido do bloco.

A melhor notícia para Farage, 
mas sombria para May, é que a 
pesquisa Opinium coloca o Par-
tido Trabalhista e o Partido Brexit 
em 28 pontos quando os eleitores 

foram questionados sobre como 
votariam caso as eleições para o 
Parlamento Europeu ocorressem 
em 23 de maio.

Os conservadores estão em 14 
pontos, e os Liberais Democratas 
minoritários em sete pontos, junta-
mente com o Change UK, o outro 
novo partido político formado por 
um grupo de deputados desencan-
tados que renunciou aos partidos 
trabalhista e conservador.

A UE tem insistido em que o 
Reino Unido deve participar nas 
eleições para o Parlamento Euro-
peu caso não se chegue a um Brexit 
sem acordo com Bruxelas até ao 
início de maio.

A pesquisa da Opinium também 
descobriu que mais da metade do 
público (55%) agora acredita que o 
Reino Unido nunca deveria ter real-
izado o referendo da UE, já que tem 
sido tão difícil chegar a um acordo.

Quase metade dos eleitores in-

quiridos pela Opinium considerou 
que May deveria demitir-se, quer 
depois de o acordo de retirada do 
Brexit tenha sido aprovado, quer 
mais cedo, com apenas 14% acred-
itando que ela deveria continuar 
como primeira-ministra e liderar a 
segunda fase das negociações do 
Brexit antes de se demitir.

O político Brandon Lewis, presi-
dente do Partido Conservador, disse 
que entendeu a enorme frustração 
dos membros do partido em relação 
ao Brexit. “Compreendo perfeita-
mente a enorme frustração que os 
nossos membros e conselheiros, em 
particular, sentem pelo fato de ainda 
não termos saído da UE e termos de 
lutar contra estas eleições”.

Em entrevista à televisão no do-
mingo de manhã, o eurodeputado 
britânico afirmou que os Conser-
vadores ainda esperam evitar as 
eleições para o Parlamento Euro-
peu pelo Parlamento britânico, que 

aprovaram um acordo Brexit.
“Espero que até ao dia das 

eleições europeias de 23 de maio, se 
tivermos de realizar essas eleições, 
nas próximas semanas, espero que 
os membros conservadores, colegas, 
voluntários e ativistas venham a que-
rer não só votar, mas também fazer 
campanha para que os conservadores 
sejam eleitos, porque a representa-
ção conservadora é melhor do que 
qualquer outro partido”, disse ele.

O grande medo na sede dos Con-
servadores é que muitos partidários 
leais punam o partido apoiando os 
candidatos do Partido Brexit nas 
eleições da UE.

Um e-mail vazado para os ativis-
tas conservadores, obtido pelo jor-
nal Sunday Times, disse: “Todos os 
membros do partido, incluindo os 
representantes eleitos em todos os 
níveis, devem apoiar totalmente o 
partido em todas as eleições.

Agência Xinhua
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Celeo Redes Transmissão de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 31.001.230/0001-07

Controladora Consolidado
Nota 2018 2018

Caixa e equivalentes de caixa 9  111.817  117.767 
Títulos e valores mobiliários 10 – 123.238
Concessionárias e permissionárias 12 – 18.502
Dividendos a receber  52.835  –   
Ativo de contrato 13 – 157.848
Mútuo 14  44.875  –   
Impostos e contribuições a recuperar – 2.706
Outros ativos – 17.894
Total do ativo circulante  209.527  437.955 
Caixa restrito 11  60.400  60.400 
Ativo de contrato 13 – 796.538
Mútuo 14  134.625  –   
Total do realizável a longo prazo  195.025  856.938 
Imobilizado e Intangível – 8.998
Investimentos 15  673.035  –   
Total do imobilizado + intangível
+ investimento  673.035  8.998 

Total do ativo não circulante  868.060  865.936 
Total do ativo  1.077.587  1.303.891 

Controladora Consolidado
Nota 2018 2018

Fornecedores  105  1.147 
Debêntures 16  56.439  56.439 
Impostos e contribuições a recolher 17  54  17.000 
PIS e COFINS diferidos 18 – 11.272
Dividendos a pagar 21 (c)  4.670 4.670
Adiantamento para futuro aumento
  de capital  200  200 
Encargos setoriais – 7.758
Contas a pagar 16  19.513 19.513
Outros passivos – 6.443
Total do passivo circulante  80.981  124.442 
Debêntures 16  485.910  485.910 
PIS e COFINS DIFERIDOS 18 – 60.191
Imposto de renda e contribuição
  social diferidos 19 – 121.335
Outros passivos – 1.317
Total do passivo não circulante  485.910  668.753 
Total dos passivos  566.891  793.195 
Capital social 21 (a)  85.600  85.600 
Reserva de lucros 21 (b)  425.096  425.096 
Total do patrimônio líquido  510.696  510.696 
Total do passivo e patrimônio líquido  1.077.587  1.303.891 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: 1. Mensagem da administração. A 
administração da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”) 
em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a sa-
tisfação de submeter à apreciação dos senhores acionistas o relatório da 
administração e as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas 
do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia. A Celeo Redes 
Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”), sociedade anônima aberta, foi 
constituída em 26 de junho de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio 
de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a participação em outras 
sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia ou acionista, po-
dendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar 
de consórcios. O acionista majoritário da Companhia é a Celeo Redes Brasil 
S.A. (“Celeo”) com 99,9% de participação. 3. Principais acontecimentos 
no exercício. (a) Aumento de Capital. Nos dias 4 de julho e 4 de setem-
bro de 2018 os acionistas integralizaram (conforme suas participações), a 
quantia de R$10 e R$90. Após essas integralizações, o capital subscrito da 
Companhia foi totalmente integralizado. Em 7 de dezembro de 2018 a Com-
panhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no 
valor total de R$ 530.552. Desse total, R$ 85.500 foram para aumento de 
capital e o restante foram destinados para a conta de outras reservas de 
capital. A Celeo adquiriu essas novas ações e em contrapartida transferiu o 

controle das empresas LT Triângulo (“Triângulo”) e Vila do Conde Transmis-
sora de Energia (“Vila do Conde”). (b) Registro na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Em 2 de agosto de 2018 foi aprovada em assembleia 
geral extraordinária a abertura do capital da Companhia e a submissão do 
pedido de registro de companhia aberta emissora de valores mobiliários na 
categoria “B”  perante a CVM, nos termos da Instrução da CVM nº 480. No 
dia 12 de dezembro de 2018, a CVM deferiu o registro da Companhia como 
emissor na categoria “B”. (c) Disponibilidade da linha de transmissão. A 
disponibilidade da linha de transmissão das controladas no exercício de 2018 
foi de 99,97% na Vila do Conde e 100% na Triângulo (99% e 99,98%, respec-
tivamente, no exercício de 2017). (d) Emissão de Debêntures. A Companhia 
realizou a 1ª emissão de debêntures no valor total de R$ 565.000 com venci-
mento em 15 de novembro de 2023. (e) Contratos de Mútuo. A Companhia 
firmou contratos de mútuo com as suas controladas no valor total de R$ 
179.500, que serão recebidos em 48 parcelas, com atualização de juros de 
3% ao ano indexado 100% ao certificado de depósito bancário (CDI). 4. Go-
vernança corporativa. As práticas de governança da Companhia buscam 
fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. 
(a) Diretoria. A Companhia é administrada por 3 (três) diretores, com man-
dato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas.
Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao fun-
cionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato

de gestão no interesse da Companhia. (b)  Conselho fiscal. O Conselho 
Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros e por igual 
número de suplentes. O Conselho Fiscal  somente será instalado nos exer-
cícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos acionistas, 
conforme previsto em lei. (c) Conselho de administração. O Conselho de 
Administração será composto por 3 (três) membros efetivos para o exercício 
de mandato unificado de 03 (três) anos, sendo eleitos em assembleia geral 
de acionistas. Compete aos conselheiros, entre outros, eleger e destituir a 
Diretoria, fiscalizar a gestão de diretores, examinar os livros, papéis e rela-
tórios gerenciais da Companhia, solicitar informações sobre contratos firma-
dos, fixar a orientação geral dos negócios e para a administração da Com-
panhia. 5. Declaração da Diretoria. Em cumprimento às disposições legais 
e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram 
e concordam as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) da 
Companhia e com as opiniões expressas no parecer dos auditores inde-
pendentes sobre as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 6. Relacionamento com 
os auditores independentes. Em atendimento à instrução CVM nº 381, de 
14 de janeiro de 2003, informamos que a KPMG Auditores Independentes 
prestou somente serviços de auditoria externa para a Companhia para o 
período findo em 31 de dezembro de 2018.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais (controladora e consolidado) 
Em 31 de dezembro de (em milhares de Reais)

Demonstrações dos resultados (controladora e consolidado)  
Período de 26 de junho a 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Contro- 
ladora

Conso- 
lidado

Nota 2018 2018
Receita operacional líquida 23 – 39.292
Pessoal – (834)
Material – (83)
Serviços de terceiros – (1.005)
Outros – (190)
Custos operacionais – (2.112)
Lucro bruto – 37.180
Pessoal – (22)
Serviços de terceiros (12) (643)
Outros (216) (1.314)
Despesas operacionais (228) (1.979)
Resultado antes das receitas (despesas) 
  financeiras (228) 35.201
Receitas financeiras 38 516
Despesas financeiras (1.194) (2.840)
Receitas (despesas) financeiras líquidas 24 (1.156) (2.324)
Resultado de equivalência patrimônial 15 21.047 –
Resultado antes dos impostos 19.663 32.877
Corrente – (2.916)
Diferido – (10.298)
Imposto de renda e contribuição social 25 – (13.214)
Lucro líquido do período 19.663 19.663
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos resultados abrangentes (controladora e consolida-
do) Período de 26 de junho a 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2018 2018

Lucro líquido do período  19.663  19.663 
Outros resultados abrangentes – –   
Resultado abrangente total  19.663  19.663 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa (controladora e consolidado) 
Período de 26 de junho a 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Contro- 
ladora

Conso- 
lidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2018 2018
Lucro líquido do período 19.663 19.663
Ajustes para:
- Imposto de renda e contribuição social diferidos – 10.298
- PIS e COFINS diferidos – 2.335
- Equivalência 15 (21.047) –
- Juros e correção monetária sobre financiamentos 1.194 2.840
- Ativo de contrato - remuneração 13 – (97.658)

(190) (62.522)
Variações em:
- Concessionárias e permissionárias – 3.048
- Ativo de contrato – 13.221
- Impostos e contribuições a recuperar – 11.657
- Outros ativos – (2.777)
- Fornecedores (3.500) –
- Impostos e contribuições a recolher 54 (8.645)
- Encargos setoriais – 475
- Outros passivos 67 (2.992)
Caixa utilizado nas atividades operacionais (3.569) (48.535)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades
operacionais (3.569) (48.535)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa restrito (60.400) (60.400)
Mútuo com as controladas 14 (179.500) –
Caixa e equivalentes de caixa
adquirido na transferência das

   controladas 86 –
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de 
investimento (239.814) (60.400)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de debêntures 16 565.000 565.000
Adiantamento para futuro aumento de capital 200 200
Recompra de ações próprias 21(a) (210.000)(210.000)
Financiamentos - liquidação 14 – (128.498)
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 355.200 226.702

Aumento em caixa e equivalentes de caixa 111.817 117.767
Caixa e equivalentes de caixa no início do período – –
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 111.817 117.767

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do valor adicionado (controladora e consolidado) 
Período de 26 de junho a 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Contro-
ladora

Consoli-
dado

Nota 2018 2018
Receitas (1)  –   42.429
Ativo de contrato - remuneração e O&M 23  –   46.370
Parcela variável 23  –   (4.055)
Outras receitas 23  –   114
Insumos adquiridos de terceiros (2)  228  3.235 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  –   1.278
Despesas gerais, administrativas e outros  228  1.957 
Valor adicionado bruto (1) - (2) = (3)  (228) 39.194
Depreciação e amortização (4)  –   –   
Valor adicionado líquido produzido pela 
Companhia (3) - (4) = (5)  (228) 39.194

Valor adicionado recebido em transferência (6)  21.085  516 
Resultado de equivalência patrimonial 15  21.047  –   
Receitas financeiras  38  516 
Valor adicionado total a distribuir (5 + 6)  20.857  39.710 
Distribuição do valor adicionado  20.857  39.710 
Pessoal  –   856
Impostos, taxas e contribuições  –   16.351
Juros  1.194  2.840 
Lucro líquido do período  19.663  19.663 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional. A Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Com-
panhia”), sociedade anônima aberta, foi constituída em 26 de junho de 2018
e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto 
social a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresá-
rias, como sócia ou acionista, podendo representar sociedades nacionais ou
estrangeiras e ainda participar de consórcio. Em 31 de dezembro de 2018 a
Companhia é controlada pela Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo”). (a) Aumento
de capital. Em 7 de dezembro de 2018 a Companhia emitiu novas ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal no valor total de R$ 530.552. Desse
total, R$ 85.500 foram para aumento de capital e o restante foi destinado para 
a conta de outras reservas de capital. A Celeo adquiriu essas novas ações emi-
tidas e em contrapartida transferiu para a Companhia o controle acionário das 
empresas LT Triângulo (“Triângulo”) e Vila do Conde Transmissora de Energia
(“Vila do Conde”). (b) Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
Em 2 de agosto de 2018 foi aprovada em assembleia geral extraordinária a
abertura do capital da Companhia e a submissão do pedido de registro de com-
panhia aberta emissora de valores mobiliários na categoria “B”  perante a CVM, 
nos termos da Instrução da CVM n° 480. No dia 12 de dezembro de 2018, a
CVM deferiu o registro da Companhia como emissor na categoria “B”. (c) Con-
troladas. A Companhia possui 100% de participação nas empresas Triângulo 
e Vila do Conde. As controladas (também definidas como “Grupo” quando men-
cionadas em conjunto com a Companhia) são concessionárias de transmissão 
de energia, com prazo de exploração de 30 anos.

Contrato de 
Concessão

Término 
do 

contrato

RAP 
ciclo 
2017-
2018

RAP ciclo 
2018-2019

Redução 
da RAP Indexador

Triângulo 004/2006 26/4/2036  110.574  113.730 Julho-2024 IPCA
Vila do 
Conde 003/2005 4/3/2034  74.706  77.890 Maio-2021 IGP-M
2. Base de preparação. Declaração de conformidade. As demonstrações fi-
nanceiras (controladora e consolidado) foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) e de acordo com as normas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações finan-
ceiras (controladora e consolidado) foi autorizada pela diretoria em 18 de abril 
de 2019. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras (controladora e consolidado), e somente elas, estão sendo evidencia-
das, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão.
3. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações finan-
ceiras (controladora e consolidado) estão apresentadas em Reais, que é a mo-
eda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o mi-
lhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Base de mensu-
ração. As demonstrações financeiras (controladora e consolidado) foram pre-
paradas com base no custo histórico, com exceção de determinados instru-
mentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 5. Uso de 
estimativas e julgamentos. Na preparação destas demonstrações financei-
ras (controladora e consolidado), a Administração utilizou estimativas e julga-
mentos que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas. Itens sujeitos a essas estimativas incluem: critério de apu-
ração e remuneração do ativo de contrato, análise do risco de crédito para de-
terminação da provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvi-
dosa e reconhecimento de provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e
regulatórios. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As 
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 6. Sazonalida-
de. As controladas da Companhia não possuem sazonalidade nas suas opera-
ções. 7. Principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis ado-
tadas pelo Grupo estão descritas a seguir. 7.1.  Base de consolidação.
(a) Controladas. A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, 
ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a 
entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder so-
bre a entidade. As demonstrações financeiras das controladas são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Com-
panhia obtém o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas de-
monstrações financeiras da controladora, as informações financeiras das con-
troladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. A 
Companhia está reconhecendo o resultado referente ao mês de dezembro das 
controladas. (b) Transações eliminadas na consolidação. Saldos e transa-
ções intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas 
de transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de 
transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são elimi-
nados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na 
investida. Perdas não realizadas, se aplicável, são eliminadas da mesma ma-
neira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não 
haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 7.2. Instrumentos 
financeiros. O Grupo classifica seus ativos e passivos financeiros, no reco-
nhecimento inicial, de acordo com as seguintes categorias: (a) Ativos finan-
ceiros. Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, concessio-
nárias e permissionárias, títulos e valores mobiliários, e outros itens financei-
ros, além de outros créditos realizáveis por caixa. O Grupo reconhece os rece-
bíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos fi-
nanceiros são reconhecidos na data da negociação quando o Grupo se tornar 
parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro, que não 
possua um componente de financiamento significativo, é inicialmente mensu-
rado pelo valor justo acrescido, para um item que não é Valor Justo por meio do 
Resultado, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aqui-
sição ou emissão. Um recebível sem um componente de financiamento signifi-
cativo é inicialmente mensurado pelo preço da transação. O Grupo não reco-
nhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos ao recebimento dos flu-
xos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financei-
ro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pelo Grupo 
em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo separado. 
i. Classificação e mensuração subsequente (política aplicável a partir de 
1º de janeiro de 2018). No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classi-
ficado como mensurado pelo custo amortizado; ao valor justo por meio de ou-
tros resultados abrangentes (“VJORA”) ou ao valor justo por meio do resultado 
(“VJR”) com base tanto no modelo de negócios da entidade para a gestão dos 
ativos financeiros; quanto nas características de fluxo de caixa contratual do
ativo financeiro. O Grupo mensura o ativo financeiro ao custo amortizado quan-
do: (i) 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 (ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especifi-
cadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de prin-
cipal e juros sobre o valor do principal em aberto. O Grupo mensura o ativo fi-

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
nanceiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes quando: (i) o 
ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja 
atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela ven-
da de ativos financeiros; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem 
origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusiva-
mente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. O 
ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio do resultado, a 
menos que seja mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes. Entretanto, no reconhecimento inicial, o Grupo 
pode irrevogavelmente designar um ativo financeiro que, de outra forma, satis-
faz os requisitos para serem mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA 
como ao VJR, se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento 
contábil que de outra forma poderia surgir. Os ativos financeiros não são re-
classificados após seu reconhecimento inicial, a menos que o Grupo altere seu 
modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, caso em que todos os 
ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do primeiro 
exercício subsequente à mudança no modelo de negócios. ii. Avaliação sobre 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e 
juros (política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018). Para os fins desta 
avaliação, “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no reco-
nhecimento inicial; juros são definidos como a contraprestação pelo valor do 
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor do principal em 
aberto durante um determinado período de tempo e por outros riscos e custos 
básicos de empréstimos (exemplo: risco de liquidez e custos administrativos), 
assim como uma margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais 
são apenas pagamentos de principal e juros, o Grupo considera os termos 
contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo financeiro contém um 
termo contratual que pode alterar o prazo ou o valor dos fluxos de caixa contra-
tuais de forma que ele não atenda a essa condição. iii. Mensuração subse-
quente e ganhos e perdas (política aplicável a partir de 1º de janeiro de 
2018). iii.1. Ativos financeiros ao VJR. Esses ativos são mensurados subse-
quentemente pelo valor justo. Os ganhos e perdas líquidos, incluindo juros ou 
receita de dividendos, são reconhecidos no resultado. iii.2. Ativos financeiros 
ao custo amortizado. Esses ativos são mensurados subsequentemente pelo 
custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O custo amorti-
zado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de ju-
ros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhe-
cido no resultado. iii.3. Instrumentos de dívida ao VJORA. Esses ativos são 
mensurados subsequentemente pelo valor justo. Os rendimentos de juros cal-
culados utilizando o método do juro efetivo, ganhos e perdas cambiais e a redu-
ção do valor recuperável são reconhecidos nos resultados. Outros ganhos e 
perdas líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, os ganhos 
e perdas acumulados em ORA são reclassificados para o resultado. O Grupo 
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando esses direitos são transferidos em uma tran-
sação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem man-
tém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi-
nanceiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. (b) Passivos 
financeiros. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for 
classificado como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou caso 
seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os passivos 
financeiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e os ganhos e perdas líqui-
dos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos no resultado. Ou-
tros passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amorti-
zado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Despesas com juros e ga-
nhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. O Grupo desreconhe-
ce um passivo financeiro quando suas obrigações contratuais são baixadas ou 
canceladas ou expiram. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a di-
ferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo quais-
quer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos) é reconheci-
da no resultado. 7.3. Ativo de contrato. Os Contratos de Concessão de Servi-
ços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente 
- Outorgante) e o Grupo regulamentam a exploração dos serviços públicos de 
transmissão pelas empresas do Grupo. De acordo com o contrato de conces-
são, o Grupo é responsável por transportar a energia dos centros de geração
até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, o Grupo
possui duas obrigações de desempenho distintas: (i) construir e (ii) manter e
operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essas duas obrigações de
desempenho, o Grupo mantém sua infraestrutura de transmissão disponível
para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada
RAP, durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebimentos
amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Even-
tuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização do Poder 
Concedente (quando previsto no contrato de concessão), que recebe toda a
infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31 de de-
zembro de 2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo fi-
nanceiro sob o escopo do ICPC 01 (R1)/ IFRIC 12 e mensurada ao custo amor-
tizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação, além da re-
ceita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na Taxa Inter-
na de Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente com a variação do IPCA
(Triângulo) e do IGP-M (Vila do Conde). Com a entrada em vigor em 1º de janei-
ro de 2018 do CPC 47/IFRS 15, o direito à contraprestação por bens e serviços 
condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a 
passagem do tempo enquadram o Grupo nessa norma. Com isso, as contra-
prestações passam a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas 
relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte 
forma: i. Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela
da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de cons-
trução de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de cons-
trução é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do cus-
to de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que
incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, o Grupo utilizou 
um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder conce-
dente). A taxa de desconto para o valor presente líquido da margem de constru-
ção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre altera-
ções posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e 
prazo de financiamento. ii. Reconhecimento da receita de operação e manuten-
ção, considerando uma margem sobre os custos incorridos para cumprimento 
das obrigações de performance de operação e manutenção previstas no con-
trato de concessão, após o término da fase de construção. iii. Reconhecimento 
de receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, registra-se
também uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em opera-
ção, sob a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando a taxa de des-
conto definida no início de cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída 

da atividade de transmissão é recuperada por meio dos dois fluxos de caixa 
descritos a seguir: i. Parte por meio de valores a receber garantidos pelo poder 
concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP 
são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (“ONS”) conforme 
contrato de concessão e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela 
designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. ii. Parte como in-
denização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida 
diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. 
7.4. Ajuste a valor presente de ativos e passivos. Os ativos e passivos mo-
netários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão 
ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passi-
vos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se conside-
rado relevante em relação às demonstrações financeiras (controladora e con-
solidado) tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de rele-
vância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os flu-
xos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, 
dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na me-
lhor estimativa da administração do Grupo. 7.5. Imposto de renda e contri-
buição social. O imposto de renda (“IRPJ”) e a contribuição social sobre o lu-
cro líquido (“CSLL”) são provisionados mensalmente obedecendo ao regime 
de competência e apurados conforme previsto na Lei nº 12.973, de 13 de maio 
de 2014. O IRPJ e CSLL do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tribu-
tável excedente de R$ 240 para IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL, 
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contri-
buição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com IRPJ e 
CSLL compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e dife-
ridos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a 
menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens direta-
mente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangen-
tes. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente. A 
despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre 
o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pa-
gar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes 
a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou pas-
sivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pa-
gos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data 
do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente 
se certos critérios forem atendidos. (b) Despesas de imposto de renda e con-
tribuição social diferido. O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das
demonstrações financeiras e as correspondentes bases fiscais utilizadas no
cálculo do IR e da CS correntes. A probabilidade de recuperação destes saldos 
é revisada no fim de cada exercício e, quando não for mais provável que bases 
tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação total ou par-
cial destes impostos, o saldo do ativo é reduzido ao montante que se espera 
recuperar. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (controladora e consolidado) Período de 26 de junho a 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Controladora e Consolidado
Capital Social

Outras 
reservas 

de capital
Reserva 

legal

Reserva 
de lucros a 

realizar

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros  
acumu-

lados TotalNota
Subs-

crito

A  
integrali-

zar
Integra-

lizado
Saldo em 26 de junho de 2018 (Constituição)  –   –    –   –    –   –    –   –    –   
Subscrição de capital em 26 de junho  100 (100) –   –    –   –    –   –    –   
Integralização de capital em 4 de julho  –   –   10  –   –    –   –   –   10
Integralização de capital em 4 de setembro  –   –   90  –   –    –   –   –   90
Aumento de capital com emissão de novas ações 21 (a) –   –   85.500  –   –    –   –   –   85.500
Outras reservas de capital  –   –    –    462.983  –   –    –   –   462.983
Recompra de ações 21 (a)  –   –    –   (210.000)  –   –    –   –   (210.000)
Reserva de lucros a realizar 21 (b)  –   –    –   –   –   157.120 –   –   157.120
Lucro líquido do período  –   –    –   –   –   –    –    19.663  19.663 
Reserva Legal  –   –    –   –    983  –   –    (983)  –   
Dividendos mínimos obrigatórios  –   –    –   –    –   –    –    (4.670)  (4.670)
Dividendo adicional proposto  –   –    –   –    –   –    14.010  (14.010)  –   
Saldo em 31 de dezembro de 2018  100 (100) 85.600  252.983  983  157.120  14.010 –   510.696

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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se certos critérios forem atendidos. 7.6. Provisões. As provisões são reco-
nhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal 
ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável 
a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando 
aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de de-
sembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações 
atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 7.7. Provisões para 
perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa. A Provisões para 
perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) é reconhe-
cida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas 
na realização da conta de concessionárias e permissionárias e de títulos a 
receber, cuja recuperação é considerada improvável. O Grupo possui políti-
cas para cálculo da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação 
duvidosa cuja metodologia tem como premissa de provisionamento o histórico 
do comportamento de pagamento dos clientes, baseado na experiência his-
tórica das perdas efetivas. As baixas de títulos a receber para perdas são efe-
tuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. O Grupo 
aplicou inicialmente o CPC48/IFRS 9 a partir de 1º de janeiro de 2018. Devido 
a imaterialidade do saldo, o Grupo não constituiu PPECLD para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. 7.8. Receitas e despesas financeiras. 
A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método 
dos juros efetivos. 8. Novas normas e interpretações ainda não efetivas. 
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações se-
rão efetivas para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. O 
Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações fi-
nanceiras (controlaora e consolidado) e não planeja adotar estas normas de 
forma antecipada. As seguintes normas alteradas e interpretações não de-
verão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras do Grupo.

Vigente a partir de
01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021

Normas e interpretações técnicas
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos. – –
IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre 
Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. – –

Características de Pré-Pagamento com 
Remuneração Negativa (Alterações na IFRS 9). – –

Investimento em Coligada, em 
Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto (Alterações 
no CPC 18(R2) / IAS 28). – –

Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do 
Plano (Alterações no CPC 33 / IAS 19). – –

Ciclo de melhorias anuais nas normas 
IFRS 2015-2017 - várias normas. – –

Alterações nas referências à estrutura 
conceitual nas normas IFRS. – • –

IFRS 17 Contratos de Seguros. – – •
A Companhia não espera um impacto significativo em seu balanço patrimonial 
ou patrimônio líquido na aplicação do CPC 06 (R2). O Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos 
pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, 
a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divul-
gam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou 
terão efeito material sobre as demonstrações financeiras (controladora e con-
solidado) não precisem ser fornecidas, o Grupo incluiu todas as normas no-
vas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.  
9. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2018 2018
Conta corrente  58  135 
Operações compromissadas (a) 111.759  117.632 

 111.817  117.767 
(a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de operações compromis-
sadas atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Banco Itaú. A taxa média
de indexação dessas aplicações financeiras foi de 61,4% com vencimento
máximo de 3 meses.10. Títulos e valores mobiliários Consolidado

2018
CDB (a) 101.404
Fundo de Investimento (b) 18.840
Outras aplicações 2.994

123.238
As aplicações financeiras foram proporcionadas principalmente pela emis-
são das debêntures pela Companhia. (a) O Grupo estruturou seus recursos 
por meio de Certificado de Depósito Bancário (CDB) atrelado ao Depósito 
Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa média de indexação dessas 
aplicações financeiras foi de 97,9% (98% em 2017) do DI com vencimen-
to entre julho e dezembro de 2019. (b) Fundo de investimentos em cotas de 
fundos de investimento títulos públicos renda fixa referenciado DI no Ban-
co Santander. A Composição da carteira está dividida em títulos públicos 
federais, operações compromissadas e cotas de fundos de investimen-
to. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no 
exercício findo em 2018 foi de 6,07% (9,78% no exercício findo em 2017).  
11. Caixa restrito (controladora): Com a entrada do recurso proveniente da
emissão das debêntures e como parte das garantias da operação, a Compa-
nhia constituiu o preenchimento das contas reservas no Banco Citibank, re-
ferentes as: (i) garantias de O&M (operação e manutenção) no valor de R$
5.050; e (ii) serviço da dívida no valor de R$ 55.350, que será substituída por
fiança bancária emitida por banco comercial considerado de primeira linha.
12. Concessionárias e permissionárias: Consolidado 2018
A vencer  15.166 
Até 3 meses 197
De 3 a 6 meses  9 
De 6 a 12 meses  70 
Acima de 12 meses  3.060 

18.502
13. Ativo de contrato:

Conso-
lidado 

26/06/2018

Transfe-
rência do 
controle 

acionário

Remune-
ração do 
ativo de 
contrato

Recebi-
mentos

 Conso-
lidado
 2018

Triângulo – 597.571  64.879  (8.380)  654.070
Vila do Conde – 272.378  32.779  (4.841)  300.316

– 869.949  97.658 (13.221)  954.386
  Consolidado

2018
Circulante  157.848 
Não circulante  796.538 

 954.386 
14. Mútuo: No dia 31 de dezembro de 2018, a Companhia celebrou contratos de 
mútuo com as suas controladas no valor total de R$ 150.000 com a Triângulo e 
R$ 29.500 com a Vila do Conde, que serão recebidos em 48 parcelas, com atu-
alização de juros de 3% ao ano indexado 100% ao certificado de depósito ban-
cário (CDI). Com o recurso do mútuo, as controladas quitaram integralmente

os financiamentos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Em dezembro a Triângulo liquidou o financiamento com o 
BNDES pagando um total de R$ 128.498. A Vila do Conde liquidou o financia-
mento no mês de outubro, quando ainda estava sobre o controle acionário da 
Celeo. 
15. Investimentos: Conso-

lidado 
26/06/2018

Transferência 
do controle 

acionário

Equivalên- Consoli-
cia Patrimo-

nial
dado
2018

Triângulo – 384.604  13.286  397.890 
Vila do Conde –  267.384  7.761  275.145 

–   651.988  21.047  673.035 
O controle acionárias ocorreu em dezembro de 2018, e a Companhia só está 
consolidando um mês do resultado das controladas. A seguir estão as informa-
ções financeiras resumidas das controladas da Companhia.

Triângulo Vila do Conde
Ativo circulante  195.158  130.980 
Ativo não circulante  560.803  244.733 
Passivo circulante  103.126  38.044 
Passivo não circulante  254.945  62.524 
Patrimônio líquido  397.890  275.145 
Lucro líquido do exercício  42.594  37.871 
16. Debêntures Controladora e

Consolidado 
26/06/2018 Captação

Juros e 
custos 

emissão

Controladora e  
Consolidado 

2018
Debêntures (a) –  565.000  406  565.406 
Custos (b) –  (23.068)  10  (23.057)

– 541.932  416  542.349
Controladora e Consolidado 2018

Circulante  56.439 
Não circulante  485.910 

 542.349 
(a) A Companhia emitiu debêntures no dia 18 de dezembro de 2018 destina-
dos ao pagamento integral dos financiamentos vigentes nas controladas, rea-
lização de contratos de mútuos intercompany e distribuição de recursos para a 
controladora da Companhia. O valor total captado foi de R$ 565.000 e o recur-
so entrou na Companhia no dia 24 de dezembro de 2018. Sobre o saldo princi-
pal da dívida incidem juros CDI + 0,75% ao ano. Os Juros Remuneratórios se-
rão pagos semestralmente, no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada 
ano, sendo o primeiro pagamento em 15 de maio de 2019 e o último na data de 
vencimento em 15 de maio de 2023. O Valor Nominal Unitário das Debêntures 
será amortizado em 10 (dez) parcelas semestrais e consecutivas, a partir do 6º 
(sexto) mês (inclusive) contado da Data de Emissão, no dia 15 dos meses de
maio e novembro, de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15 de maio de 
2019 e o último na data de vencimento em 15 de maio de 2023. O vencimento 
das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado abaixo:

Controladora e Consolidado 2018
Em 2020  61.020 
Em 2021  106.223 
Em 2022  106.223 
Em 2023  106.223 
A partir de 2024  106.223 

 485.910 
(b) Custos com comissões bancárias e honorários advocatícios para obten-
ção das debêntures. O custo total para a captação das debêntures será de
R$ 23.067. Em 31 de dezembro de 2018 foram pagos R$ 3.554, restando um 
saldo a pagar de R$ 19.513. 17. Impostos e contribuições a recolher:

Consolidado 2018
Imposto de renda  9.241 
Contribuição social  2.440 
Outros  5.319 

 17.000 
18. PIS e COFINS diferidos: Os encargos são apurados sobre o ativo de con-
trato. 19. Imposto de renda e contribuição social diferidos:

Controladora e Consolidado 2018
Imposto de renda  89.217 
Contribuição social  32.118 

 121.335 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças tempo-
rárias e são reconhecidos sobre os ajustes relacionados a contabilização do 
ativo de contrato.  20. Passivos contingentes: O Grupo não possui passivos 
contingentes em 31 de dezembro de 2018. 21. Patrimônio líquido: (a) Ca-
pital social: No dia 7 de dezembro, foi aprovado a emissão de 769.340.609 
novas ações ordinárias da Companhia. No mês de dezembro a Companhia 
realizou recompra de 304.515.530 ações, pagando o valor de R$ 210.000. 
Em 31 de dezembro de 2018 o capital social subscrito e integralizado é de R$ 
85.600 dividido em 464.925.079 ações ordinárias, todas nomintativas e sem 
valor nominal, distribuídas entre seus acionistas conforme abaixo.

Quantidade de ações
2018

Celeo Redes Brasil S.A. 85.599
José Angel Lostao Unzo 1

85.600
(b) Reserva de lucros: i. Reserva legal: Constituída mediante a apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193 da Lei 
6.404/76. ii. Dividendo adicional proposto: Constituída com o lucro líquido
após as destinações para a reserva legal e os dividendos mínimos obrigató-
rios, mediante aprovação dos acionistas. iii. Reserva de lucros a realizar:
Refere-se ao impacto da adoção do CPC 47/IFR 15 nas controladas. iv. Ou-
tras reservas de capital: Refere-se ao à transferência do controle acionárias 
da Triângulo e da Vila do Conde pela Celeo para a Companhia. (c) Dividen-
dos mínimos obrigatórios: O estatuto social da Companhia determina que
os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos dividendos mínimos
obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202 da lei
6.404/76. 22. Lucro básico e diluído por ação: O cálculo do lucro básico e
diluído por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores de ações 
ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias 
em circulação. Controladora e Consolidado
Lucro líquido do exercício 19.663
Média ponderada das ações emitidas (a) 769.441

0,03
(a) Quantidade em lotes de 1.000 ações. A Companhia não possui ações ordi-
nárias diluídas, portanto o lucro básico e diluído por ação é o mesmo.
23. Receita operacional líquida Consolidado 2018
Ativo de contrato - remuneração e O&M  46.370 
Parcela variável  (4.055)
Outras Receitas  114 
Receita bruta  42.429 
PIS e COFINS correntes  (717)
PIS e COFINS diferidos  (2.335)
Encargos setoriais  (85)
Deduções da receita  (3.137)

 39.292

24. Receitas (despesas) financeiras líquidas
Controladora Consolidado

2018 2018
Rendimento de aplicação financeira  38  516 
Receitas financeiras  38  516 
Juros do financiamento e debêntures  (1.194)  (2.840)
Despesas financeiras  (1.194)  (2.840)

 (1.156)  (2.324)
25. Imposto de renda e contribuição social Consolidado

2018
Resultado antes dos impostos  32.877 
(Despesa) benefício de IR e CS à alíquota nominal de 34%  (11.178)
(Adições) exclusões  (2.036)
(Despesa) benefício de IR e CS à alíquota efetiva  (13.214)
Alíquota efetiva 40%
26. Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e políticas: A
Companhia administra seus capitais investidos para assegurar que possa con-
tinuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerencia-
mento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos considerados
relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado
(ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia não operou qualquer tipo de 
instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de
risco de capital: A Companhia administra seu capital com o objetivo de salva-
guardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas e buscando manter
uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que 
necessário para adequar sua estrutura de capital, a administração pode pro-
por a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de capital
aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre 
outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de
mercado: Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em
perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, 
tais como índices de preço, que impactem as despesas financeiras relativas
a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o
financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de 
crédito: O risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em 
perdas devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas con-
trapartes. iii.1. Risco de crédito das contrapartes comerciais: A principal
exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em per-
das resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes 
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de
inadimplência, a Companhia monitora o volume de contas a receber de clien-
tes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a
regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção
do fornecimento. iii.2. Risco de crédito com instituições financeiras: Para
operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobili-
ários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito 
que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto
às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras considera-
das de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição 
com cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo 
publicados pelas agências de rating para as instituições financeiras com as
quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de li-
quidez: O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia
não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão
financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do ris-
co de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos
financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instru-
mentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite
a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a
antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes.
Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras
para os recursos excedentes com base na política de crédito da Companhia,
com o objetivo de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar 
ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibi-
lidade dos instrumentos financeiros: A Companhia efetua testes de análise 
de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com 
base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ati-
vos e passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de
2018. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado
estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram prepa-
rados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as
taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) 
redução de 50% do cenário provável, respectivamente. 

Consolidado
Cenários

2018 Risco (i) (ii) (iii)
Aplicações financeiras  240.870  Redução do CDI  15.657  11.742  7.828

Debêntures  542.349 
 Aumento do 

IPCA  21.477  16.108  10.739
Controladora

Cenários
2018 Risco (i) (ii) (iii)

Aplicações financeiras  111.759  Redução do CDI  7.264  5.448  3.632
* fonte: relatório FOCUS de 28 de dezembro de 2018 publicado no site do Ban-
co Central (www.bcb.gov.br). O CDI e IPCA para o cenário provável (6,5% e
3,96%) foi considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 2019. 
(c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros: Os valores
justos são determinados com base nos preços de mercado, quando disponí-
veis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. 
Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e ou-
tros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significati-
vamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos 
e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível 
I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou pas-
sivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; 
(ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, 
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível III - 
são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e 
passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve transferências 
de níveis no exercício. 27. Cobertura de seguros: A Companhia possui como 
política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade. A Companhia possui cobertura de seguros de 
responsabilidade civil e riscos operacionais contra incêndios e riscos diversos 
para os bens atrelados ao contrato de concessão, exceto para as torres das 
linhas de transmissão. As coberturas de seguros para as torres que estão com-
preendidas nas apólices, não refletem os riscos efetivos que possam ocorrer 
e os prêmios cobrados no mercado pelas seguradoras são elevados. Em 31 
de dezembro de 2018, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era 
composta por R$ 105.849 para danos materiais e R$ 327 para responsabilida-
de civil.
Francisco Antolin Chica Padilla - Diretor. Luiz Carlos Leite - Diretor re-
lação com investidores. Bruno Marcell S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 
111193/O-8.

continuação Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF nº 31.001.230/0001-07

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas. Aos Acionistas e Diretores da Celeo Re-
des Transmissão de Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Celeo Redes 
Transmissão de Energia S.A. (Companhia), identificadas como controladora 
e consolidado, respectivamente, 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 período compreendido entre 26 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 
2018, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra, individual e consolidada, da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. em 
31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 
para o período compreendido entre 26 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 
2018, 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). Base para opinião. Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Companhia 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 Con-
tabilidade, 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 au-
ditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião sepa-
rada sobre esses assuntos.
Mensuração do ativo contratual e da receita de contrato com clientes
Veja as Notas 7.3 e 13 das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas

Principal assunto de auditoria
Como auditoria endereçou esse 
assunto

O reconhecimento do ativo concessão 
e da receita das controladas da Com-
panhia de acordo com o CPC 47/IFRS 
15 - Receita de contrato com cliente 
requer o exercício de julgamento sig-
nificativo sobre o momento em que o 
cliente obtém o controle do ativo. Adi-
cionalmente, a mensuração do pro-
gresso da Companhia em relação ao 
cumprimento da obrigação de desem-
penho satisfeita ao longo do tempo 
requer também o uso de estimativas 
e julgamentos significativos pela Admi-
nistração para estimar os esforços ou

Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, dentre outros: i) a leitura 
do contrato de concessão e seus 
aditivos para identificação das obri-
gações de performance previstas 
contratualmente, além de aspec-
tos relacionados aos componentes 
variáveis aplicáveis ao preço do 
contrato; ii) a avaliação, com apoio 
de especialistas em finanças cor-
porativas, das premissas relevantes 
utilizadas nas projeções de custos, 
na margem do contrato e na defini-
ção na taxa de desconto utilizada no 
modelo; e 

insumos necessários para o cumpri-
mento da obrigação de desempenho, 
tais como materiais e mão de obra, 
margens de lucros esperadas em cada 
obrigação de desempenho identificada 
e as projeções das receitas espera-
das. Devido à relevância dos valores e 
do julgamento significativo envolvido, 
consideramos a mensuração do ativo 
de contrato e receita de contrato com 
clientes das controladas da Companhia 
como um assunto significativo para a 
nossa auditoria.

iii) a avaliação das divulgações 
efetuadas pela Companhia nas de-
monstrações financeiras. 
Com base nas evidências obtidas 
por meio dos procedimentos aci-
ma resumidos, consideramos que 
a mensuração do ativo de contrato
e da receita de contrato com clien-
te e as respectivas divulgações são
aceitáveis no contexto das demons-
trações financeiras individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto
relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018.

Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações 
individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao período com-
preendido entre 26 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2018, elaboradas 
sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como 
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimen-
tos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se 
essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e 
registros 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 financeiras individuais e con-
solidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 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 demonstra-
ções financeiras 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 financeiras ou com nos-
so conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorci-
do 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 pelas demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (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 re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, es-
tão 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 realiza-
da 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, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva ra-
zoável, 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 pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, 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 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
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 Companhia e suas
controladas. – 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas 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, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não
mais se manterem em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas re-
presentam 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 demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente,
pela opinião de auditoria. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com 
os responsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram consi-
derados como mais significativos na auditoria das demonstrações 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 as-
sunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, su-
perar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro,
18 de abril de 2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6
F-RJ. Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ-086312/O-6.
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Silvia Helena Bastos Loureiro - Diretora Financeira
Luciano Fabrício Riquet Filho - Diretor de Relações Institucionais

Augusto Cezar dos Santos Valente - Contador - CRC 087256/O-0-RJAs Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição do público junto a Administração da Companhia.

Balanços patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2018 e 2017

Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)Demonstrações do resultado em 31/12/2018 e 2017 
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31/12/2018 e 2017 
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante �������������������������������������������������������� 702.968 462.704
Caixa e equivalentes de caixa �������������������������� 5 32�269 7�004
Contas a receber ���������������������������������������������� 6 459�905 293�854
AFRMM a receber �������������������������������������������� 3 153�054 119�747
Impostos a recuperar���������������������������������������� 7 19�917 14�614
Estoques����������������������������������������������������������� 9 7�107 6�759
Adiantamentos a fornecedor ���������������������������� 10 7�860 3�152
Despesas antecipadas ������������������������������������� 11 22�856 17�574
Não Circulante ������������������������������������������������ 267.199 231.610
Impostos e contribuições diferidos ������������������� 8 107�891 99�253
Operações com partes relacionadas ���������������� 20 154�630 127�941
Depósitos judiciais �������������������������������������������� 4�678 4�417
Permanente ����������������������������������������������������� 368.500 369.733
Investimentos ��������������������������������������������������� – 19
Imobilizado ������������������������������������������������������� 12 347�346 345�855
Intangível ���������������������������������������������������������� 13 21�154 23�859
Total do Ativo �������������������������������������������������� 1.338.667 1.064.047
Passivo e patrimônio líquido Nota 2018 2017
Circulante �������������������������������������������������������� 526.070 343.698
Fornecedores ��������������������������������������������������� 14 26�723 21�017
Empréstimos e financiamentos ������������������������ 15 84�516 66�741
Impostos e contribuições ���������������������������������� 16 44�910 50�034
Obrigações e provisões trabalhistas ���������������� 17 9�481 9�581
Armadores �������������������������������������������������������� 18 354�151 191�428
Provisões diversas ������������������������������������������� 19 6�289 4�896
Não Circulante ������������������������������������������������ 549.589 499.337
Empréstimos e financiamentos ������������������������ 15 357�069 305�672
Operações com partes relacionadas ���������������� 20 170�246 170�750
Impostos e contribuições ���������������������������������� 16 16�707 16�164
Provisões para contingências��������������������������� 21 5�567 6�752
Patrimônio Líquido ����������������������������������������� 22 263.008 221.012
Capital Social���������������������������������������������������� 201�887 201�887
Reserva de lucros��������������������������������������������� 247�025 208�282
Prejuízos acumulados �������������������������������������� (185�904) (189�156)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido �������� 1.338.667 1.064.047

2018 2017
Lucro líquido do exercício �������������������������������������������� 41.996 39.661
Outros resultados abrangentes ��������������������������������������� – –
Total do resultado abrangente do exercício ��������������� 41.996 39.661

Nota 2018 2017
Receita operacional líquida ������������������������ 23 2.409.908 1.719.212
Custos dos serviços prestados���������������������� 24 (2�258�092) (1�592�677)
Lucro Bruto �������������������������������������������������� 151.816 126.535
Receitas/(despesas) operacionais ������������� (14.363) (32.964)
Gerais e administrativas �������������������������������� 25 (11�594) (7�384)
Pessoal e encargos ��������������������������������������� 26 (18�518) (16�941)
Impostos diversos������������������������������������������ (2�234) (2�335)
Depreciação e amortização ��������������������������� (2�990) (2�983)
Outras despesas operacionais ���������������������� 20�973 (3�321)
Lucro antes do efeito financeiro ���������������� 137.453 93.572
Resultado financeiro, líquido ��������������������� (93.838) (37.336)
Resultado financeiro líquido �������������������������� 27 (25�844) (32�493)
Variações cambiais líquidas �������������������������� 27 (67�994) (4�842)
Resultado antes do IR e da CS������������������� 43.615 56.236
Imposto de Renda e Contribuição Social �� (1.619) (16.575)
Corrente��������������������������������������������������������� 28 (20�507) (4�906)
Diferido ���������������������������������������������������������� 8, 28 18�888 (11�669)
Lucro líquido do exercício �������������������������� 41.996 39.661
Quantidade de ações ������������������������������������ 10�161�354 10�161�354
Lucro líquido por ações ��������������������������������� 4,13 3,90

(Em MR$) Reserva de 
lucros

Capital 
Social

Reserva de 
Incen tivos

 de AFRMM

Prejuízos 
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/2016 �������������������� 201.887 180.143 (196.699) 185.331
Destinação de recursos do AFRMM – 28�138 (28�138) –
Lucro líquido do Exercício ���������������� – – 39�661 39�661
Ajuste de exercício anterior �������������� – – (3�980) (3�980)
Saldos em 31/12/2017 �������������������� 201.887 208.282 (189.156) 221.012
Destinação de recursos do AFRMM – 38�744 (38�744) –
Lucro líquido do Exercício ���������������� – – 41�996 41�996
Saldos em 31/12/2018 �������������������� 201.887 247.025 (185.904) 263.008

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício ��������������������������������������������������� 41.996 39.661
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização ���������������������������������������������������� 29�712 29�581
Ajuste de exercício anterior ���������������������������������������������������� – (3�980)
Baixa de investimento ������������������������������������������������������������� 19 –
Baixas líquidas de depreciação e amortização ��������������������� 21 853

71.748 66.115
Aumento/(Redução) nos ativos operacionais ������������������ (223.895) (141.275)
Variação no contas a receber ������������������������������������������������� (166�051) (149�133)
Variação do AFRMM a receber ���������������������������������������������� (33�307) 1�318
Variação nos impostos a recuperar ���������������������������������������� (5�303) (1�691)
Variação nos impostos e contribuições diferidos ������������������� (8�638) 11�669
Variação nos estoques ������������������������������������������������������������ (348) (1�349)
Variação de adiantamentos concedidos �������������������������������� (4�708) 414
Variação nas despesas antecipadas �������������������������������������� (5�280) (3�981)
Variação nos depósitos judiciais - não circulante ������������������ (260) 1�478
Aumento/(Redução) nos passivos operacionais ������������� 163.953 136.668
Variação de fornecedores ������������������������������������������������������� 5�706 8�343
Variação de impostos e contribuições ������������������������������������ (4�581) 22�861
Variação de obrigações trabalhistas e sociais ����������������������� (101) 1�009
Variação de armadores ����������������������������������������������������������� 162�722 102�779
Variação de provisões diversas ���������������������������������������������� 1�393 (748)
Variação de provisão para contingências ������������������������������ (1�186) 2�424
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais � 11.806 61.508
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos ����������� 41.979 (74.697)
Variação de créditos pessoas ligadas ������������������������������������ (26�690) (20�048)
Variação de empréstimos e financiamentos �������������������������� 69�173 (40�243)
Variação de débito de empresas ligadas ������������������������������� (504) (14�406)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos (28.520) (16.983)
Aquisições de bens do ativo imobilizado e/ou intangível ������ (28�520) (16�983)
Caixa líquido gerado e consumido nas atividades de
  financiamentos e investimentos �������������������������������������� 13.459 (91.680)
(Redução)/aumento no caixa e equivalentes de caixa ���� 25.265 (30.172)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício������ 7�004 37�176
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício�������� 32�269 7�004
(Redução)/aumento no caixa e equivalentes de caixa ���� 25.265 (30.172)

1. Contexto operacional: A Empresa de Navegação Elcano S�A� (“Companhia”
ou “Elcano”), sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade e estado 
do Rio de Janeiro, foi constituída em 22/08/2001 e tem por objetivo principal explorar, 
com embarcações próprias ou alheias, o comércio marítimo de longo curso, cabo-
tagem e fluvial no transporte de carga em geral; operar terminais portuários, inclusive
navegação de apoio portuário; exercer atividades de armazenagem e comerciali-
zação de serviços de logística e de mercadorias e administração de embarcações;
exercer atividades complementares, correlatas ou acessórias, atinentes às suas
atividades� 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contá-
beis: 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de
conformidade: A Empresa de Navegação Elcano S.A. adota as práticas contábeis
aplicáveis no Brasil estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº
6.404/76) e suas devidas alterações (Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09). As demons-
trações contábeis foram elaboradas de acordo com os as Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBCs) e deliberações e instruções emitidas pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), e conforme as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas pelo International
Accounting Standards (IASB) e adaptadas às normas emanadas pelo Grupo Nossa 
Terra 21 A. As demonstrações contábeis, referentes ao exercício findo em
31/12/2018 foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Diretoria em
01/03/2019� b) Base de apresentação: As demonstrações contábeis são apresen-
tadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia, 
e todos os valores arredondados para milhares de Reais, exceto quando indicado 
de outra forma� Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não 
realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de 
cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são conver-
tidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento� Os
ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos 
monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos
não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos
com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação
ao valor justo quando este é utilizado. A preparação das demonstrações contábeis
de acordo com as NBCs e o IFRS requerem o uso de certas estimativas contábeis
por parte da Administração da Companhia� A determinação dessas estimativas
levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupos-
tos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos� A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores significati-
vamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação� 
A Companhia revisa suas estimativas e premissas anualmente� 2.2. Resumo das 
principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas
na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas a seguir: a) Instru-
mentos financeiros: Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações
financeiras, investimentos em instrumentos de dívidas e patrimônio, contas a receber 
e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos,
assim como contas a pagar e outras dívidas. Os instrumentos financeiros foram
reconhecidos de acordo com a NBC TG 48 (IFRS 09) - Instrumentos Financeiros, 
adotado pela Companhia em 01/01/2018, conforme deliberação CVM 763/16� Após 
o reconhecimento inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros como sub-
sequentemente mensurados ao: • Custo amortizado: quando os ativos financeiros
são mantidos com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e os termos
contratuais desses ativos devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decor-
rentes de pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto�
• Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): quando os ativos 
financeiros são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de caixa con-
tratuais, quando pela venda desses ativos financeiros. Além disso, os termos
contratuais devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de paga-
mentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto� • Valor justo por
meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são mensurados pelo
custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou quando 
são designados como tal no reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros
são designados a mensuração pelo valor justo por meio do resultado quando a
Companhia gerencia e toma as decisões de compra e venda de tais investimentos, 
com base em seu valor justo e de acordo com a estratégia de investimento e ge-
renciamento de risco documentado pela Companhia� Após reconhecimento inicial, 
custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos, 
bem com os resultados de suas flutuações no valor justo. Os passivos financeiros
não derivativos são mensurados ao: • Valor justo por meio do resultado: quando
classificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento
do reconhecimento inicial� Os custos da transação são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado são mensurados ao valor justo e mudanças no valor justo desses passivos, 
incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exer-
cício. • Custo amortizado: Passivos financeiros não derivativos são mensurados
inicialmente pelo valor justo acrescido, desde que não seja um item mensurado ao 
valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. A classificação dos ativos financeiros é
baseada tanto no modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos
financeiros, quanto nas suas características de fluxos de caixa. Da mesma forma,
a Companhia classifica os passivos financeiros como subsequentemente mensu-
rados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado� Os passivos 
financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o método de taxa de juros
efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de liquidação� • Instrumentos
financeiros derivativos e hedge accounting: Os instrumentos financeiros derivativos 
designados em operações de hedge são inicialmente reconhecidos ao valor justo 
na data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subse-
quentemente também ao valor justo� Derivativos são apresentados como ativos
financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos fi-
nanceiros quando o valor justo for negativo� Quaisquer ganhos ou perdas resultantes 
de mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são lançados dire-
tamente na demonstração de resultado, com exceção da parcela eficaz do hedge
accounting, que é reconhecida diretamente no patrimônio líquido classificado como 
outros resultados abrangentes� Os valores contabilizados em outros resultados
abrangentes são transferidos imediatamente para a demonstração do resultado
quando a transação objeto de hedge afetar o resultado� b) Caixa e equivalentes
de caixa: Representam saldos bancários, de caixa de bordo de embarcações e
ordem de crédito e estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor, e com
liquidez imediata, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que 
se aproxima de seu valor justo� c) Contas a receber: Correspondem aos valores a
receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades
da Companhia� As contas a receber são reconhecidas pelo valor faturado, regis-
tradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses 

créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, deduzidos de perda 
estimada para créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”) para cobrir eventuais 
perdas na realização desses créditos, quando aplicáveis. A perda estimada para 
créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente 
pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização desses valores, 
sendo apurada em bases individuais e considerando em suas premissas o conceito 
de perdas de crédito esperadas, conforme introduzido pela NBC TG 48 (IFRS 9) 
- Instrumentos financeiros. Os cálculos do ajuste a valor presente não apresentaram
valores relevantes em razão do curtíssimo prazo de liquidação das duplicatas a 
receber� Portanto, não houve contabilização de Ajuste a Valor Presente (AVP) 
conforme a NBC TG 12 (Deliberação CVM 564/08) - ajuste a valor presente� 
d) Estoques: Os estoques representam os combustíveis a bordo das embarcações� 
São avaliados pelo método Primeiro a Entrar é o Primeiro a Sair (PEPS), não sendo 
os seus valores inferiores ao de mercado� e) Despesas antecipadas: As despesas
do exercício seguinte, compostas por prêmios de seguros a apropriar, são avaliadas 
ao custo, líquido das amortizações, que são reconhecidas ao resultado de acordo 
com o prazo de vigência do seguro� f) Ativos e passivos circulantes e não circulantes:
Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, incluindo, se aplicáveis, os rendimentos, encargos e
variações monetárias correspondentes. A apropriação dos rendimentos e encargos 
mensais pactuados é calculada pelo método linear� Os rendimentos ou encargos
proporcionais aos dias decorridos no mês da contratação das operações são
apropriados dentro do próprio mês, “pro rata dia”� A Administração da Companhia 
não identificou a necessidade de constituição de Ajuste a Valor Presente (AVP) de
seus ativos e passivos em conformidade com a NBC TG 12 (Deliberação CVM
564/08) - ajuste a valor presente� g) Investimentos: São avaliados pelo custo de
aquisição� h) Imobilizado: • Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado
são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acu-
mulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, se
houver� • Custos subsequentes: O custo de reposição de um componente do
imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os
benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Com-
panhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do
componente que tenha sido reposto por outro é baixado� Os custos de manutenção 
no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos�
• Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo
de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual� A de-
preciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação 
às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse
método é o que mais perto reflete o padrão de consumo dos benefícios econômicos 
futuros incorporados no ativo� As vidas úteis estimadas (em anos) para os bens do 
ativo imobilizado são: Descrição - Vida útil (anos): Embarcações- 1 a 24; Edifí-
cios- 25; Móveis e utensílios- 10; Veículos- 5; Outros- 5 a 10. A Companhia revisa
a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no final de cada exercício.
Durante o exercício corrente, a Administração estabeleceu que a vida útil de suas 
embarcações próprias se mantém inalterada, em decorrência da atual idade das
mesmas e das perspectivas de suas operacionalidades normais e manutenção
das mesmas até o fim da vida útil atual estimada. i) Intangível: No ativo intangível
são classificados os gastos com aquisição de software e marcas e patentes regis-
tradas ao custo, deduzidos das amortizações acumuladas e perda por redução ao 
valor recuperável quando aplicável. A amortização é reconhecida linearmente com
base na vida útil estimada dos ativos� A vida útil estimada e o método de amortização 
são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas
estimativas é contabilizado prospectivamente� j) Empréstimos e financiamentos:
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados
pelo custo amortizado� Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do
resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando 
o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são classifi-
cados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incon-
dicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data 
do balanço� k) Contas a pagar fornecedores: São demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações 
monetárias e cambiais incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações 
a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal 
dos negócios da Companhia� l) Provisões: As provisões para ações judiciais (tra-
balhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a Empresa tem uma obri-
gação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões 
não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras� Quando houver 
uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada 
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo� Uma provisão 
é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer 
item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena� As provisões 
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações 
atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obri-
gação� O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reco-
nhecido como despesa financeira. m) Imposto de Renda e Contribuição Social 
corrente e diferido: As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social do 
período compreendem os impostos correntes e diferidos� Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidos de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social. O 
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são reconhecidos com relação 
às diferenças temporárias entre os valores de ativos e passivos para fins contábeis 
e os correspondentes valores usados para fins de tributação na apuração do lucro 
real tributável. n) Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência. • Receita de prestação de 
serviços: A receita proveniente da prestação de serviços é reconhecida de acordo 
com a NBC TG 47 (IFRS 15) - Receita com contrato de clientes, adotada pela 
Companhia em 01/01/2018, estabelecendo um modelo de cinco etapas para de-
terminar a mensuração da receita e quando e como ela será reconhecida. Dessa 
forma, a Companhia reconhece as receitas na extensão em que os produtos são 
entregues e devidamente aceitos pelos seus clientes, onde os riscos e benefícios 
relacionados a propriedade são transferidos� A receita é mensurada pelo valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber líquidas de quaisquer contraprestações 
variáveis, tais como descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de 
preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares� 
• Receitas e despesas financeiras: A receita e a despesa de juros são reconhecidas

no resultado pelo método dos juros efetivos. A Companhia classifica juros recebidos 
como fluxos de caixa das atividades de investimento. 3. Legislação aplicável às 
Companhias de navegação: As particularidades concernentes às Empresas de 
navegação encontram-se refletidas nas demonstrações contábeis e enquadram-se 
nas disposições contidas na Portaria do Ministério da Fazenda nº 188, de 
27/09/1984� Essa particularidade inclui, principalmente, a forma de contabilização 
do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)� Em con-
formidade com a legislação vigente aplicável às Empresas de navegação, é des-
tinada a elas a taxa adicional de 10% sobre o valor do frete de cabotagem, cobrado 
dos clientes ou ressarcidos pela União Federal, a qual é creditada em conta vin-
culada no Banco do Brasil S�A� Esses depósitos destinam-se, exclusivamente, a 
pagamento de eventos de construção, docagem, reparos, manutenção das em-
barcações e amortizações de financiamentos concedidos pelo Fundo da Marinha 
Mercante – FMM para aquisição e reparação de embarcações em estaleiros 
brasileiros� Em 31/12/2018, a Companhia tinha a receber da União Federal o 
montante de R$ 153�054 (R$ 119�747 em 2017) referentes à taxa adicional acima 
mencionada� 4. Novas normas e interpretações: Os pronunciamentos e as in-
terpretações contábeis abaixo, emitidos até 31/12/2018 pelo “International Accoun-
ting Standards Board - IASB”, foram aplicados pela Companhia nas demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 31/12/2018. 

Norma Requerimento

Impacto nas de-
m o n s t r a ç õ e s 
financeiras 

IFRS 9
(CPC 48) - 

Instrumentos
Financeiros 

(i) 

Em 2014, o IASB publicou em sua completude 
a IFRS 9, a qual substitui em grande parte o IAS 
39� A IFRS 9 estabelece requerimentos para 
reconhecimento e mensuração de ativos financei-
ros, passivos financeiros  e  alguns contratos de 
compra  e venda de itens não financeiros, além de 
metodologia de redução ao valor recuperável “im-
pairment”, contabilização de “hedge”, entre outros�

Aplicação em  exer-
cícios  anuais  inicia-
dos em 01/01/2018, 
com alteração na 
classificação de 
seus ativos e passi-
vos financeiros.

IFRS 15
(CPC 47) -
Receita de
Contratos

com 
Clientes 

A IFRS 15 (CPC 47 - Receita de Contrato com 
Cliente) foi emitida em maio de 2014, alterada em 
abril de 2016, e estabelece um modelo de cinco 
etapas para contabilização das receitas decor-
rentes de contratos com clientes� De acordo com 
a IFRS 15, a receita é reconhecida por um valor 
que reflete a contrapartida a que uma entidade 
espera ter direito em troca de transferência de 
bens ou serviços para um cliente� A nova norma 
para receita substituirá todos os requisitos atuais 
de reconhecimento de receita de acordo com
as IFRS� A aplicação retrospectiva completa
ou a aplicação retrospectiva modificada  será
exigida para períodos anuais com início a partir
de 01/01/2018� O Grupo planeja adotar a nova
norma na data de vigência requerida com base
no método retrospectivo completo�

A Companhia não 
identificou impac-
tos significativos em 
comparação com  
as atuais  normas  
de  receitas  em  re-
lação  ao reconhe-
cimento  da  receita  
exigidas  pela IFRS�

A partir de 01/01/2018 entrou em vigor o CPC 48 Instrumentos financeiros que 
introduz  novas  exigências  para  a  classificação, mensuração e baixa de ativos 
e passivos financeiros e substitui o modelo de “perda incorrida” do IAS 39 por um 
modelo de perda de crédito esperada�

Ativos: Classificação Anterior
Classificação de

acordo com o CPC 48
Caixa e Bancos Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Depósitos judiciais Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Conta corrente de empresas
  relacionadas Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Em vigor para períodos a incorrer em ou após 01/01/2019� NBC TG CPC 06/
R3 (IFRS 16) - Arrendamento mercantil: Em meados de janeiro de 2016, o IASB 
aprovou esta norma, que entra em vigor para períodos anuais iniciando em/ou após 
01/01/2019, e, em essência, dispõe que todo contrato de arrendamento mercantil, 
seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhe-
cendo ativos e passivos envolvidos� A Companhia planeja adotar o IFRS 16 em 
01/01/2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Com isso, o efeito 
cumulativo da adoção será reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos 
lucros (prejuízos) acumulados em 01/01/2019, sem atualização das informações 
comparativas. Além disso, aplicará o expediente prático com relação à definição 
de contrato de arrendamento na transição, ou seja, optará por adotar a norma para 
contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos conforme 
o NBC TG 06/R2. Portanto, a Companhia não aplicará a norma a contratos que
não tenham sido previamente identificados como contratos que contenham um
arrendamento nos termos do NBC TG 06/R2. A Companhia optará por utilizar as
isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se en-
cerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento 
cujo ativo objeto seja de baixo valor� A Companhia avaliou o potencial impacto
que a aplicação inicial terá sobre as demonstrações contábeis conforme descrito
abaixo� Os impactos reais da adoção da norma a partir de 01/01/2019 poderão
mudar porque as novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que a
Companhia apresente suas primeiras demonstrações contábeis que incluam a data 
da aplicação inicial� Com base nas informações atualmente disponíveis, a Compa-
nhia estima que o impacto no ativo e passivo será no montante de R$ 118.529 em
01/01/2019� A Companhia espera que a adoção da NBC TG 06/R3 (IFRS 16) não 
afete sua capacidade de cumprir com os acordos contratuais� Interpretação IFRIC 
23 - Incerteza sobre tratamento dos tributos sobre a renda: A Interpretação trata da 
contabilização dos tributos sobre a renda quando os tratamentos fiscais envolvem
incerteza que afete a aplicação da IAS 12, e não se aplica a impostos ou exações 
alheias ao âmbito da IAS 12, nem inclui, de forma específica, as exigências relativas 
a juros e multas associadas a incertezas no tratamento aplicável aos tributos. A 
Administração da Companhia está avaliando os impactos do IFRIC 23 e entende
que sua adoção não provocará um impacto relevante nas demonstrações contábeis.

Venda virtual supera presencial para 46,8% dos empresários do Rio
WhatsApp 
é o canal de 
relacionamento 
mais utilizado no 
varejo do Rio

O Instituto Fecomér-
cio de Pesquisa e Análises 
(Ifec-RJ) realizou uma pes-
quisa sobre as tendências e 
características do consumo 
via comércio eletrônico no 
estado do Rio de Janeiro. 

O levantamento, realiza-
do com 549 empresários, 
mostra que o WhatsApp é 
o canal de relacionamento 
mais utilizado pelos esta-
belecimentos fluminenses 
(70,9%). Seguido do Face-
book (64,6%), Instagram 
(55,7%) e pelo próprio 
comércio eletrônico do es-
tabelecimento (26,6%). A 
análise apontou que o volu-
me de vendas do comércio 
eletrônico já supera o volu-
me de vendas presenciais 
para 46,8% dos empresá-
rios do estado do Rio.

O estudo detalha que 
apenas 33% dos entrevis-

tados possuem canal de 
vendas pela internet. A 
“visibilidade” é o item de 
maior motivação para cria-
ção de um canal de comér-
cio online para 42,4% dos 
entrevistados. A “intenção 
de atingir clientes de ou-
tras localidades” vem em 
segundo lugar com 29,7%, 
seguido pela necessidade 
de “integrar-se ao merca-
do atual voltado para as 
plataformas sociais” com 
16,4% e “extensão da loja 
física” para outros 6,1% 
dos empresários.

Para 81,2% dos consul-
tados, não houve a neces-

sidade de contratação de 
novos funcionários para 
lidar com a demanda do co-
mércio digital. Além disso, 
foi observado que 33% dos 
comerciantes fluminenses 
estão há quase dois anos na 
internet.

Um dado curioso também 
foi registrado no levanta-
mento. Cerca de 60% dos 
consumidores afirmaram ter 
o costume de adicionar os 
produtos no carrinho virtual, 
e não finalizar o processo de 
compra. Já 66,7% dos con-
sumidores preferem ter aces-
so a alguns produtos presen-
cialmente, em vez de realizar 

a compra virtualmente.

Busca por recompensas

Segundo área de Indica-
dores e Estudos Econômicos 
da Boa Vista, parte do Ser-
viço Central de Proteção ao 
Crédito (SCPC), as vendas 
deste ano terão um cresci-
mento entre 4,5% e 5% na 
data que é considerada mais 
importante para o comércio 
varejista, ficando atrás ape-
nas do Natal. Uma pesquisa 
realizada pela OLX apontou 
que 44% dos filhos querem 
gastar mais no presente de 
suas mães esse ano. Com 

tantas opções de escolha e 
marcas, chamam a atenção 
dos consumidores as lojas 
que oferecem recompensas.

Segundo pesquisa da 
Nielsen Global, 45% dos 
consumidores brasileiros 
veem a devolução de dinhei-
ro como recompensa mais 
valorizada. Dentre as inten-
ções de compra, 40% dos 
entrevistados pela OLX pre-
tendem presentear as mães 
com celulares e 45% com 
eletrodomésticos.
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03 A 30 DE ABRIL/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

24 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 abril/2019. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao 
fato gerador.
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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve 
ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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 março/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 março/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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 
1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido.
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 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º 
da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente 
ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, 
que no ano-calendário de 2018:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma 
foi superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de 
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro; ou 
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital 
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado 
na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 
dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei 
11.196/2005.
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 março/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.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na 
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário 
de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/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 março/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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM 
ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na 
alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira 
mantida em espécie no ano-calendário de 2018.
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 março/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 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro presumido.
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 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA 
ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: 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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas 
nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
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 no mês de janeiro/2019.
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 março/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.

DE 27 A 29 DE JUNHO - SÃO PAULO

Inscreva-se em 
congresso.abraji.org.br
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