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São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de abril de 2019

...continuação

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - CNPJ. 62.207.634/0001-77
28. Projetos - Educação/Assistência Social
Projetos - Educação
Projetos
Nº Recurso
Nº
Recurso
Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto
Apoio Atend. Aplicado Bolsas Aplicado
Colégio Marilia O ensino ministrado pelo Colégio Cristo
50%Cristo - SP
Rei convergiu para os fins mais amplos
12
Rei
da Educação Nacional, expressos na Lei
Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro
de 1996 para, de forma articulada,
536.747,50
oferecendo ao/a aluno/a uma educação
100%equilibrada, visando: I - a sua formação
22
de modo a desenvolver seus valores,
competências e habilidades básicas
necessárias à integração de seu projeto
ao projeto da sociedade em que se situa;
II - a sua preparação e orientação à
integração ao mundo em que vive, que
garantindo seu aprimoramento e
permitindo acompanhar as mudanças
que ocorreram no nosso tempo
Escola Marilia O ensino ministrado pela Escola Irmão
Irmão
- SP
Policarpo convergiu para os fins mais
Poliamplos da Educação Nacional, expressos
carpo
na Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de
Auxílio
dezembro de 1996 para, de forma
material
206
articulada, oferecendo ao/a estudante
didático
uma educação equilibrada, visando:
I - a sua formação de modo a desenvolver
seus valores, competências e habilidades
88.560,88 100% 2.179.001,28
básicas necessárias à integração de seu
-206
projeto ao projeto da sociedade em que se Auxílio
206
situa; II - a sua preparação e orientação à Uniforme
integração ao mundo em que vive, que
garanta seu aprimoramento e permita
acompanhar as mudanças que ocorrem
no nosso tempo; III - ao desenvolvimento
das competências para continuar
aprendendo de forma autônoma e crítica,
em níveis mais complexos de estudos.
Total Aplicado em Projetos de Educação
Total Aplicado em Projetos de Educação

206 88.560,88

240 2.715.748,28
2.804.309,16

Projetos - Assistência Social
Nº GratuDescrição do Objetivo do Projeto
Atend. idade
Este projeto atendeu crianças e adolescentes
de famílias em situação de risco, de ambos os
sexos, buscando espaço para que eles
desenvolvessem suas potencialidades no
resgate da dignidade humana frente à
sociedade em que convivem. Acolher e
orientar crianças e adolescentes em situação
de risco, motivando-os e incluindo-as na
sociedade segundo cada realidade vivenciada.
Oferecer alimentação básica e reforçada para
que as crianças e adolescentes que frequentam
o projeto possam retornar para suas casas bem
alimentadas, felizes, bem como, para poderem
frequentar a escola com maior motivação e
disposição, reduzindo assim a evasão escolar.
180 100%
Centro
Paraguaçu O Centro Social Juvenato é uma entidade de
Social
-MG
proteção social básica que oferece o serviço
Juvenato
de convivência e fortalecimento de vínculos, para
crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
proporcionando as mesmas um espaço que
resguarde seu direito e dignidade, por meio do
contra turno escolar, com atividades lúdicas,
culturais, educativas, esportivas, recreativas,
artesanais, musicais diariamente através de
oficinas que buscam o desenvolvimento da
expressão, motricidade, socialização, interação,
aprendizagem e sociabilidade. Baseado no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
normativas do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA).
165 100%
Centro
Ponta
A Casa do Piá ofereceu o serviço de convivência
Social
Grossa
e fortalecimento de vínculos, para crianças e
Casa
-PR
adolescentes de 6 a 15 anos proporcionando as
do Piá
crianças e adolescentes um espaço de
convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia das crianças e adolescentes, a
partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária.
180 100%
Total Aplicado em Projetos de Assistência Social
525 100%

Recurso
Aplicado

Projeto
Cidade
Pronoama Campanha
- Projeto -MG
Novo
Amanhã

568.540,32

29. Isenção Usufruída: Adiante, é apresentada a composição dos valores. A forma de contabilização está
descrita na nota 5-v.
Descrição
2018
2.766.865,83
Inss Cota Patronal - GILRAT - Terceiros
Total
2.766.865,83
30.Voluntários: Atendendo à norma contábil “ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela
Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade”, a entidade estimou e registrou os valores correspondentes ao voluntariado ofertado pelos Irmãos do Sagrado Coração.
2018
Descrição
Receita/Despesas com Voluntariado
1.180.348,00
Total
1.180.348,00
Esses valores são contabilizados no resultado da entidade e, como são mera demonstração, foram lançados em
conta de despesa em contrapartida a uma conta de receitas, não produzindo efeitos finais. 31. Imunidade
Tributária: A ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional é imune a incidência de
impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição
Federal de 5 de Outubro de 1988. A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto
no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características: • A Instituição é regida pela Constituição Federal; • A Imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • Não há fato
gerador (nascimento da obrigação tributária); • Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo. 32.
Cobertura de Seguros: A Entidade mantém cobertura de seguros para os seus bens móveis e imóveis, em
montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros
São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.
Juvânio Gonçalves Costa
Presidente
Paulo Henrique Pombo Canosa
Contador - CRC 1 SP 264.091/O-4

1.265.214,92

800.405,96
2.634.161,20

Parecer do CAEF (Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais) Exercício 2018
O CAEF - Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais da ABASE - Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional, havendo procedido ao exame ao Relatório de Atividades e do Balanço Patrimonial,
da Demonstração do Resultado do Exercício (Superávit ou Déficit), da Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e das
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2018, com fundamento nos exames efetuados o CAEF, no cumprimento de suas funções que
lhe são atribuídas pelo artigo 88 de seu Estatuto Social, é do parecer favorável que sejam aprovadas as
referidas Demonstrações Contábeis.
Bauru, 08 de Março de 2019.
Luis Eduardo de Oliveira - C.A.E.F
Ricardo Riberio Calori - C.A.E.F
Cláudio Luis Ferreira - C.A.E.F

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
À Diretoria da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. São Paulo – SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, 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, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, 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.
Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional e apresentada como informação suplementar para
fins de IFRS foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar a ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e
Educacional, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo, com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da ABASE –
Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 22 de abril de 2019.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S
CRC-2SP 15.753/O-0

Olivier Yon Legrand
CRC 1SP273560/0-4

TELEPERFORMANCE CRM S.A.
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2018
2017
Resultado do exercício
35.860 22.666
Ajustes para: Despesa de IR e CS reconhecida
no resultado do exercício
18.347 20.965
Depreciação
23.327 24.999
Amortização
11.960 13.600
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
810
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1.232
Juros com empréstimos e ﬁnanciamentos
4.025
827
Provisões para riscos tributários e trabalhistas
8.962 12.639
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
(8.009) (20.984)
Estoques
(65)
5
Empréstimos a receber
(318) 1.308
Adiantamentos a fornecedores e a empregados
524
309
Impostos a recuperar
7.406 2.965
Despesas pagas antecipadamente
(3.906) (2.461)
Depósitos judiciais
793
476
Depósito caução
(30)
Fornecedores e outras contas a pagar
(3.187) 27.390
Adiantamento de clientes
322
(216)
Salários, encargos e provisão para férias
14.920 7.511
Obrigações tributárias
(7.631) 10.531
Pagamento de provisão para contingências
(6.954) (8.736)
Outros ﬂuxos de caixa de atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
(19.791) (27.850)
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais 78.627 85.914
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
(30.662) (21.895)
Aquisição de intangível
(2.212) (4.333)
Venda de imobilizado
1.083 2.609
Fluxo de caixa aplicado
nas atividades de investimento
(31.791) (23.619)
Fluxo de caixa de atividades de ﬁnanciamento
Pagamentos de dividendos
(50.949)
Pagamentos de empréstimos
e ﬁnanciamentos com partes relacionadas
(3.491) (1.788)
Caixa aplicado nas atividades de ﬁnanciamento
(54.440) (1.788)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
(7.604) 60.507
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
70.125 9.618
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
62.521 70.125
Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
2018
2017
Resultado do exercício
35.860 22.666
Resultado abrangente
Resultado abrangente total
35.860 22.666

CenturyLink Comunicações do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 72.843.212/0001-41
Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 (Expresso em Milhares de Reais)
Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2018 (Expresso em Milhares de Reais)
Demonstração de Resultado
31/12/18 31/12/17
31/12/18 31/12/17 Passivo
31/12/18 31/12/17 Receita Bruta
Ativo
1.113.166 1.075.507
Circulante
210.834 201.730 Circulante
168.550 184.741 Deduções de vendas
(262.689) (264.287)
Caixas e Bancos
25.857
39.125 Fornecedores
82.762 114.200 Receitas Líquidas
850.744 811.220
Contas a receber
143.923 120.777 Obrigações sociais
34.227
28.956 Custo Terceiros
(121.510) (109.567)
Contas a Receber de Partes relacionadas
4.659
3.318 Impostos a recolher
22.219
15.743 Custo Intercompany
(93.634) (68.470)
Impostos a recuperar
12.382
16.887 Adiantamentos de clientes
29.342
25.842 Custo de Acesso
(168.529) (163.270)
Outros creditos
15.324
14.465
Custo das Vendas
(15.533) (13.514)
Adiantamentos de Fornecedores
1.563
2.380
Custos com Pessoal
(99.530) (97.464)
Despesas do exercício seguinte
7.127
4.779
Total Custos
(498.737) (452.285)
589.884 487.071
Nâo Circulante
941.795 811.375 Não Circulante
Lucro (Prejuizo) Bruto
351.740 358.935
80.976
5.252
Realizável a Longo Prazo
87.214
83.876 Financiamentos parte relacionadas - NC
Gastos com Pessoal
(62.284) (65.862)
235.533 178.831
Imposto de Renda Diferido Ativo
61.755
51.691 Contas a pagar de partes relacionadas - NC
Gastos Administrativos
(69.354) (65.367)
117.936 119.155
Contas a receber de partes relacionadas - NC
18.833
25.340 Provisão para contingências
Gastos
Comerciais
(3.718)
(3.891)
155.439 183.833
Despesas do exercício seguinte - NC
584
1.046 Adiantamentos de clientes - NC
(135.356) (135.120)
394.194 341.293 Total Gastos
Depósito em caução
6.041
5.799 Patrimônio Líquido
Lucros
antes
Juros,
Impostos,
Depreciação
124.665
97.110
Imobilizado líquido
849.543 721.417 Capital social
216.384 223.815
269.529 244.183 e Amortização
Intangível
5.038
6.083 Lucros (Prejuízos) acumulados
Receitas (despesas) com variação cambial
(30.794)
(4.081)
Outras receitas (despesas) financeiras líquidas
(15.405) (16.381)
(139.969) (126.287)
1.152.629 1.013.106 Depreciações/Amortizações
Total
1.152.629 1.013.106 Total
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
6.112
5.697
Demonstração do Fluxo de Caixa
2018
2017 Total Receitas (Despesas) Financeiras/Depreciação/
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2018
2017
Amortização Não Operacional
(180.056) (141.053)
Lucro líquido do exercício
25.346 50.814 Fluxo de caixa líquido decorrente das
36.328
82.763
atividades operacionais
226.227 194.985 Lucro (Prejuizo) Operacional
Ajustes para: Depreciação e amortização
139.969 126.287
Resultado do exercício antes da Apuração do IR e CS 36.328
82.763
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Provisão de devedores duvidosos
3.423
1.397
Imposto de Renda e Contribuição Social
(21.047) (26.289)
Aquisição de imobilizado/Intangível
(267.050) (253.627)
Imposto de Renda /CSLL Diferido
10.065
(5.660)
Provisão para contingencias
(1.219)
2.292 Caixa usado em atividades de investimento
(267.050) (253.627)
Lucro/Prejuizo do exercício
25.346
50.814
Imposto de renda e contribuição social Diferidos
(10.065)
5.660 Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Quantidade de Quotas
124.665
97.110
Aumento no contas a receber e outras contas a receber (21.402)
2.427 Aumento de Capital
27.555 77.110
Lucro/Prejuízo por Quota do Capital Social
0,20
0,52
27.555 77.110
Redução (aumento) em impostos a recuperar
4.056
(4.349) Caixa usado nas atividades de financiamento
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Aumento nas despesas antecipadas
(1.887)
408 Aumento (redução) líquido em caixa
Reserva
Lucros
Total do
(13.268) 18.469
Aumento em outros créditos
(284) (1.738) e equivalentes de caixa
Capital
de
acumu- patrimônio
Caixa e equivalentes de caixa em 1o. de janeiro
39.125 20.656
(Redução) aumento de fornecedores
(31.438) 13.307
social lucros
lados
líquido
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
25.857 39.125
Saldo em 31/12/2017
97.110 244.184
341.294
(Redução) aumento de salários e férias a pagar
5.272
(2.013) Aumento (redução) do saldo de caixa e
Lucro líquido do exercício
–
–
25.346
25.346
Aumento (redução) de Adiantamento de Clientes
(24.894) (3.108) equivalentes de caixa
(13.268) 18.469 Reserva de lucros
– 25.346
(25.346)
–
Aumento (redução) de outras contas a pagar
132.426 18.158
27.555
27.555
Antonio Roberto Vitor Rana - Representante Legal - CPF153.786.018-60 Aumento de Capital
Aumento (redução) obrigações fiscais
6.476 (14.557)
Saldo em 31/12/2018
124.665 269.529
394.194
Marcio Batista da Silva - CRC 1SP-224.029 - CPF 032.172.228-06
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INICÍO A COLUNA comentando a geladeira que a apresentadora Sabrina Sato está tendo na Record TV. Sem previsão
para voltar ao ar na emissora ela vai aproveitar o tempo livre
para virar estrela do catálogo da Netflix, a convite da direção
da empresa.
NAS PRÓXIMAS SEMANAS gravará a minissérie de terror
‘Dead Set’, uma adaptação da produção Britânica de 2008 em que
os participantes do Big Brother Inglês lutam para sobreviver a
um apocalipse zumbi. Sabrina Sato terá uma função importante:
será a apresentadora.
O REALITY SHOW, por sua vez é fictício e a Netflix já
estuda dar outro nome a atração. A novidade será anunciada
esta semana por Ted Sarandos diretor de criação da Netflix,
que virá ao Brasil para assinar o contrato com Sabrina Sato e
fazer outros acertos necessários.
ROBERTO JUSTUS ignora a regra e é acusado de favorecer finalistas de ‘O Aprendiz’. Os eliminados do programa
estão revoltados com os participantes que avançaram á final
do reality-show, e acusam o apresentador e a Band de terem
ignorado as regras.
JUSTUS NEGA QUE QUIS PROTEGER OUTROS PARTICIPANTES que conquistaram a simpatia do apresentador,
mas infrigiram o contrato. Questionados pela coluna, nem
Roberto Justus e muito menos a Rede Bandeirantes quizeram
responder ás nossas perguntas.
O PROGRAMA ‘AQUI NA BAND’, que deve estrear no
início de maio, já começou a ter seus ajustes finais acertados. A
atração, que mescla jornalismo com entretenimento, terá Sílvia
Popovic como apresentadora. Verusca Seibel Boechat, viúva do
jornalista Ricardo Boechat, também fará parte do programa.
A ATRIZ ADRIANE GALISTEU, aos 46 anos, confirmou no
programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’, na Globo, que está
fazendo tratamento para engravidar de novo. “Estou tentando
o segundo filho”, afirmou a atriz. Ela já tem Vittório, de 8 anos.
A CANTORA JOJO TODYNHO passou por uma mudança
e tanto no último feriadão da semana santa. A funkeira saiu das
redes sociais,para passar por uma cirurgia nos seios. A cantora
retirou 1,8 kg de cada mama, porém, na mesma operação colocou
um litro de prótese de silicone em cada seio.

“As demonstrações financeiras completas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se à disposição na sede da Companhia.”

DARBY DANIEL UM DOS MELHORES PROMOTER de
São Paulo, estará aniversaria na próxima semana e contará com
a presença de muitos famosos. Darby é uma figura querida no
cenário artístico brasileiro pelo seu carisma e respeito que tem
pelos seus colegas.

Rowal S.A.

FRASE FINAL: Os dias talvez sejam iguais para um relógio,
mas não para um homem (Marcel Proust).

CNPJ nº 62.008.339/0001-91
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações ﬁnanceiras do exercício
ﬁndo em 31.12.2018. Para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários ﬁcamos à sua disposição.
A Diretoria
Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2018
Demonstração de Resultado
31.12.2018
31.12.2017
9.897.641,21 15.148.389,66
Ativo
31.12.2018
31.12.2017 Receitas Operacionais
(6.755.100,75) (7.946.229,34)
Circulante
52.061.642,59 61.041.758,43 Despesas Operacionais
881.916,64
1.458.084,86
Disponibilidades
76.909,62
151.167,16 Outras Receitas
(140.249,41)
Valores Mobiliários
851.675,84 Outras Despesas
4.024.457,10
8.519.995,77
Estoque de Imóveis
51.465.870,43 51.157.814,71 Lucro antes CSL e IR
(581.548,85)
(690.161,00)
Contas a Receber
284.593,63
8.098.680,67 Imposto de Renda
(230.057,59)
(287.697,96)
Creditos Diversos
217.654,05
750.175,24 Contribuição Social
3.212.850,66
7.542.136,81
Despesas de Exercício Seguinte
16.614,86
32.244,81 Lucro do Exercício
9.000.000,00
9.000.000,00
Não Circulante
11.137.800,73 11.361.872,53 Nº de Ações do Capital Social
0,36
0,84
Investimentos
10.526.615,52 10.526.615,52 Lucro por Ação
Imobilizado
611.185,21
835.257,01
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Total do Ativo
63.199.443,32 72.403.630,96
31.12.2018
31.12.2017
Passivo
31.12.2018
31.12.2017 Saldo no Início do Exercício
Circulante
1.885.049,70
8.320.508,95 Lucro do Exercício
4.024.457,10
7.542.136,81
Obrigações Diversas
599.195,52
6.948.205,35 Destinação do Lucro:
Empréstimos
1.285.854,18
1.372.303,60 Reserva Legal
(366.000,15)
Não Circulante
45.589.936,52 52.383.122,01 Dividendos
- (7.176.136,66)
Exigível Longo Prazo
Saldo no Fim do Exercício
4.024.457,10
Conta Correntes Acionistas
44.062.436,52 50.088.782,92
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa
Empréstimos
1.527.500,00
2.291.250,00
31.12.2018
31.12.2017
Receitas Diferidas
3.089,09
Patrimônio Líquido
11.700.000,00 11.700.000,00 Caixa e Equivalente de Caixa
no
Início
do
Exercício
1.002.843,00
39.055,95
Capital Social Integralizado
9.000.000,00
9.000.000,00
Reservas de Lucros
2.700.000,00
2.700.000,00 Caixa e Equivalente de Caixa
no
Fim
do
Exercício
76.909,62
1.002.843,00
Total do Passivo
63.199.443,32 72.403.630,96
Notas Explicativas: 1) As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de Aumento (Redução)
(925.933,38)
963.787,05
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas no Caixa e Equivalente de Caixa
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem está representado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente ate
a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 31/12/95. As depreciações foram calculadas pelo Método Linear. 6) O
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Capital Social na data do Balanço é de R$ 9 milhões, representado por 9
2) O Resultado do Exercício foi apurado segundo o regime de competência. milhões de ações sem valor nominal, sendo 3.000.000 de ações ordinárias
3) Os estoques de imóveis são demonstrados pelo menor valor entre o custo nominativas e 6.000.000 de ações preferencias nominativas.
Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Diretora Presidente
e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método
Vanessa de Arruda Botelho Simonsen - Diretora Vice Presidente
de média ponderada móvel. 4) O investimento em Empresa Coligada
Daniela Cristina Codignotto - Contadora - CRC/1SP293345/O-4
esta avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial. 5) O imobilizado

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
31.12.2018
31.12.2017
Atividades Operacionais
5.095.847,51
6.799.255,54
Lucro Líquido do Exercício
4.024.457,10
7.542.136,81
Despesas / Receitas que não afetam o Caixa:
Depreciação e Amortização
224.071,80
265.740,92
Equivalência Patrimonial
(873.587,73) (1.408.925,62)
Lucro na Venda do Imobilizado
(37.748,04)
Prejuízo na Venda do Imobilizado
27.627,41
Prejuízo na Baixa do Investimento
12.508,58
Férias a Pagar
(66.560,85)
2.817,28
Encargos Sociais a Recolher
(24.024,92)
1.510,32
Lucro Líquido Ajustado
3.284.355,40
6.405.667,66
Acréscimo / Decréscimo nos Ativos/
Passivos Operacionais
1.811.492,11
393.587,88
Estoques
(308.055,72)
1.822.882,00
Adiantamentos a Terceiros
531.107,94
(162.806,42)
Contas a Receber
7.814.087,04 (7.395.704,65)
Impostos a Recuperar
1.413,25
(1.413,25)
Despesas Pagas Antecipadamente
15.629,95
(16.510,86)
Contas a Pagar
(5.802.830,81)
5.525.245,06
Salários e Encargos Sociais
(1.290,40)
(3.860,75)
Impostos de Renda e Contribuição Social (124.709,65)
309.678,94
Impostos e Contribuições
(313.859,49)
316.077,81
Atividades de Investimento
854.764,93
654.372,36
Ganho na Venda do Imobilizado
10.120,63
Adição de Investimentos
1.177.880,94
Adição do Imobilizado
(764.000,00)
Baixa do Imobilizado
242.879,37
Baixa de Investimentos
854.764,93
(12.508,58)
Atividades de Financiamento
(6.876.545,82) (6.489.840,85)
Empréstimos de Sócios
(6.026.346,40) (2.973.995,67)
Dividendos Pagos
- (7.176.136,66)
Empréstimos e Financiamentos
(850.199,42)
3.660.291,48
Aumento (Redução) no
Caixa e Equivalente de Caixa
(925.933,38)
963.787,05

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua
agência de conﬁança, ou ligue para

Tˎ˕: 3106-4171

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 3E4A-016E-2593-32EB.

CNPJ 06.975.199/0001-50
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer
esclarecimentos julgados necessários.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Ativo
2018
2017 Passivo
2018
2017
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
62.521
70.125 Empréstimos e ﬁnanciamentos
5.357
8.474
33.168
35.357
Contas a receber de clientes
195.385 188.608 Fornecedores e outras contas a pagar
73.586
70.933
Contas a receber de partes relacionadas
2.111
1.793 Fornecedores - partes relacionadas
498
176
Estoques
93
28 Adiantamento de clientes
85.804
70.884
Adiantamentos a fornecedores e a empregados
1.593
2.117 Salários, encargos e provisão para férias
13.980
20.312
Impostos a recuperar
5.561
7.707 Obrigações tributárias
2.149
1.591
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
5.022
10.282 Imposto de renda e contribuição social a pagar
8.985
8.091
Despesas pagas antecipadamente
13.079
9.173 Dividendos a pagar
223.527 215.818
Total do ativo circulante
285.365 289.833 Total do passivo circulante
Não Circulante
Não Circulante
Obrigações tributárias
213
1.512
Realizável a longo prazo
18.141
16.133
Depósitos judiciais
14.649
15.442 Provisões para riscos trabalhistas e tributários
Total
do
passivo
não
circulante
18.354
17.645
Depósito caução
2.830
2.830
Imposto de renda diferido ativo
11.135
9.133 Patrimônio Líquido
Capital social
113.068 113.068
Total do Realizável a longo prazo
28.614
27.405
Reserva legal
10.041
8.248
Imobilizado
90.650
85.589
Reserva de lucros
59.166
76.942
Intangível
19.527
28.894
Patrimônio líquido
182.275 198.258
Total do ativo não circulante
138.791 141.888 Total do Passivo
241.881 233.463
Total do Ativo
424.156 431.721 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
424.156 431.721
Demonstrações de resultado dos exercícios - Exercícios
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
2018
2017
Re- Reser- Lucros Total paReceita
907.124 878.811
Capital serva va de acumu- trimônio
Custo dos produtos e serviços vendidos
(686.800) (677.945)
social legal lucros
lados líquido
Lucro bruto
220.324 200.866 Saldo em 31/12/16
113.068 7.115 59.040
- 179.223
Despesas comerciais
(6.116)
(5.300) Resultado do exercício
- 22.666 22.666
Despesas administrativas
(160.415) (140.057) Dividendos não aprovados em AGO 1.752
1.752
Outras receitas (despesas) operacionais
6.575
4.394 Destinação do lucro:
Resultado da venda de ativos imobilizado
(1.007)
(2.609) Constituição da reserva legal
Resultado operacional
59.361
57.294 e reserva de lucros
- 1.133 17.902 (19.035)
Despesas ﬁnanceiras
(10.382) (14.403) Dividendos mínimos obrigatórios
- (5.383) (5.383)
Receitas ﬁnanceiras
5.275
2.596 Saldo em 31 /12/17
113.068 8.248 76.942
- 198.258
Perdas com variação cambial
(47)
(1.855) Dividendos adicionais distribuídos
- (42.878)
- (42.878)
(Despesas) Receita ﬁnanceiras líquidas
(5.154) (13.662) Resultado do exercício
- 35.860 35.860
Resultado antes dos impostos
54.207
43.632 Destinação do lucro:
Imposto corrente
(20.349) (22.944) Constituição da reserva legal
Imposto diferido
2.002
1.978 e reserva de lucros
- 1.793 25.102 (26.895)
Imposto de renda e contribuição social
(18.347) (20.966) Dividendos mínimos obrigatórios
- (8.965) (8.965)
Resultado do exercício
35.860
22.666 Saldo em 31/12/18
113.068 10.041 59.166
- 182.275
Fabricio Coutinho de Oliveira - Presidente
As demonstrações contábeis completas, assim como, o relatório dos
Fabio da Silva Neco - Diretor Financeiro
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa.
Marcus Vinicius Souza Silva – Contador – CRC 1SP292021/O-1
Auditado pela KPMG Auditores Independentes.

