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São Paulo, quarta-feira, 08 de maio de 2019

CNPJ n°. 68.857.085/0001-62
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro 2017. Agradecemos aos nossos
colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que, direta ou indiretamente, nos deram apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 22 de Abril de 2019.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ 1)
Demonstrações dos Resultados para os Exercícios Findos
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ 1)
Ativo
2018
2017 Passivo e Patrimônio Líquido
2018
2017
2018
2017
Circulante
77.720.009 55.182.343 Circulante
57.290.706 31.306.717
248.237.833 175.322.228
Caixa e Equivalentes de Caixa
2.183.985
2.459.057 Emprétimos e financiamentos
4.062
4.520 Receita Operacional Bruta
(26.710.765) (19.581.217)
Clientes
26.914.785 18.867.314 Fornecedores (Nota 4)
29.168.776 21.518.243 Impostos e Deduções da Receita Bruta
221.527.068 155.741.011
Estoques
20.524.277 16.970.532 Fornecedores - Veículos em Trânsito
19.650.451
3.813.459 Receita Operacional Líquida
(193.349.637) (130.320.355)
Veículos em Trânsito (Nota 4)
19.650.451
3.813.459 Salários e Obrigações Sociais
2.457.597
2.117.407 Custo de Vendas e Serviços
28.177.431 25.420.656
Adiantamento a Fornecedores Volkswagem
3.557.913 11.112.176 Impostos à Recolher (Nota 10)
897.956
676.052 Lucro Bruto
(28.431.284) (27.894.081)
Adiantamentos (Nota 5)
352.904
101.514 Outras Obrigações
5.111.864
3.177.036 ( Despesas ) Receitas Operacionais
(9.525.825) (7.365.065)
Fundo de Capitalização Volkswagem
1.160.026
862.214 Não Circulante
1.131
1.247.232 Despesas com Vendas
(30.283.998) (30.054.986)
Impostos a Recuperar
1.630.516
223.602 Débitos com partes relacionadas
1.241.581 Despesas Administrativas e Gerais
(2.157.697)
(255.288)
Outros Créditos
1.745.152
772.475 Leasing Informatica
1.131
5.651 Despesas Financeiras
13.361.305
9.239.090
Não Circulante
9.440.150
7.231.764 Patrimônio Líquido
29.868.322 29.860.158 Receitas Financeiras
174.931
542.168
Depósitos Judiciais
56.279
91.913 Capital Social (Nota 12.1)
26.680.000 26.680.000 Outras Receitas
(253.853) (2.473.425)
Créditos com partes relacionadas (Nota 6)
7.126.422
- Reservas de Lucros (Nota 12.2)
3.188.322
3.180.158 Lucro (Prejuizo) Operacional
Outras Receitas e Despesas
411.720
214.780
Impostos a Recuperar
741.327
741.327
Lucro (Prejuizo) Antes dos Impostos
157.867 (2.258.645)
Outros Créditos (Nota 7)
4.611.695
Imposto de Renda e Contribuição Social
(149.703)
Encargos a Apropriar
64.076
64.909
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício
8.164 (2.258.645)
Imobilizado (Nota 8)
1.411.365
1.658.882
Lucro (Prejuizo) Líquido por Ação (Em Reais)
8,16
(2.258,65)
Intangível (Nota 9)
40.681
63.038
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
Total
87.160.159 62.414.107 Total
87.160.159 62.414.107
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ 1)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ 1)
2018
2017
Capital Social
Reserva de Legal
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:
Lucro
(Prejuizo)
Líquido
do Exercício
8.164 (2.258.645)
Saldo em 31/12/2016
26.680.000
5.376.883
61.920
32.118.803
Prejuizo do Exercício
(2.258.645)
(2.258.645) Despesas (Receitas) que não afetaram o caixa
Depreciação e Amortização
481.644
417.495
Destinações:
795.254
144.504
Compensação de Prejuízos
(2.196.725)
(61.920)
2.258.645
- Baixa de Imobilizado
Lucro
Operacional
Bruto
Saldo em 31/12/2017
26.680.000
3.180.158
29.860.158
Antes mudanças Capital Giro
1.285.062 (1.696.646)
Lucro do Exercício
8.164
8.164
Variação de Ativos e Passivos Operacionais
Destinações do Lucro:
(8.047.471) (7.053.923)
Reserva Legal
408
(408)
- Clientes
(3.553.745)
1.776.195
Reserva de Investimento e Capital de Giro
7.756
(7.756)
- Estoques
(15.836.992)
7.925.060
Saldo em 31/12/2018
26.680.000
3.180.566
7.756
29.868.322 Veículos em Trânsito
Adiantamento
a
Fornecedores
Volkswagem
7.554.263
17.615.980
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e
2018
2017
Adiantamentos
(251.390)
788.490
2017. 1. Contexto Operacional: A Tietê Veículos S.A., tem por objeto: distribuição,
Taxa de
DepreFundo de Capitalização Volkswagem
(297.812)
(57.548)
compra, venda, locação, representação, exportação e importação de veículos
Depreciação
Impostos a Recuperar
(1.406.914)
630.013
automotores em geral, o comércio de peças e acessórios em geral e a exploração Descrição
ciação (%)
Custo acumulada Líquido Líquido Outros Créditos
(972.677)
18.576
do ramo de oficinas mecânicas de conserto de veículos e partes. 2. Apresentação Instalações
10
555.753 (493.453)
62.300
76.761 Emprétimos e financiamentos
(458)
4.520
Das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas Veículos
20 1.472.773 (879.648) 593.125 758.127 Fornecedores
7.650.533
(15.124.897)
com observância dos critérios contábeis constantes na Lei das S/A, com a nova re- Móveis e Utensílios
10 1.117.117 (860.293) 256.824 293.728 Fornecedores - Veículos em Trânsito
15.836.992 (7.925.060)
dação dada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 (Artigos 37 e 38), atendem plena- Equipamentos
Salários e Obrigações Sociais
340.190
(204.703)
mente os Pronunciamentos Técnicos CPC 26, item 16 e basearam-se nos fatos eco- de Informática
20 1.409.506 (1.312.944)
96.562 122.115 Impostos à Recolher
221.904
242.414
nômicos identificados na documentação e informações da Administração da Empre- Máquinas, Equipamentos
Outras
Obrigações
1.934.828
(55.083)
sa. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: As receitas e e Ferramentas
10 1.301.345 (908.915) 392.430 393.911 Total da Variação de Ativos e Passivos Operacionais 3.171.251 (1.419.966)
despesas são registradas de acordo com o regime de competência do exercício. b) Equipamentos de
Fluxo
de
Caixa
Líquido
das
Atividades
Operacionais
4.456.313
(3.116.612)
Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescido Comunicação e Tel
20
182.649 (181.015)
1.634
3.139 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(1.007.023)
(863.184)
dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. c) Clientes: Leasing Informática
20
13.060
(4.570)
8.490
11.101 Aquisição Imobilizado
(1.004.856)
(850.124)
São apresentados de acordo com valores de realização. Os valores apurados com Total Geral
6.052.203 (4.640.838) 1.411.365 1.658.882 Aquisição Intangível
(2.167)
(13.060)
devedores duvidosos são baixados para perdas, atentando-se para as regras da le- 8.1 Movimentação do Custo e Depreciação Acumulada
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos (3.724.362)
5.413.341
gislação vigente. Informamos que os saldos de clientes, não diferem de seus valores
2017
2018 Depósitos Judiciais
35.633
(17.662)
justos dados a natureza de curto prazo. d) Estoques: Os estoques estão avaliados Descrição
Saldo Inicial Adições
Baixas Saldo Final Crédito com partes relacionadas
(7.126.422)
4.184.812
ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado. e) Imobilizado: É Instalações
551.753
4.000
555.753 Outros Créditos
4.611.695
demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da respectiva depreciação, corrigido Veículos
1.767.229
858.891 (1.153.347) 1.472.773 Encargos a Apropriar
833
(1.042)
monetariamente até 31 de Dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo méto- Móveis e Utensílios
1.111.724
29.913
(24.520) 1.117.117 Débitos com partes relacionadas
(1.241.581)
1.241.581
do linear, considerando a vida útil estimada dos bens. f) Intangível: Inclui os direitos Equipamentos
Leasing Informatica
(4.520)
5.651
que tenham por objeto, os bens incorpóreos destinados à manutenção da Socieda- de Informática
1.676.981
17.948 (285.423) 1.409.506 Aumento (Redução) Líquido de
de. A amortização é calculada pelo método linear, com base no prazo que o benefí- Máquinas, Equipamentos
Caixa
e
Equivalentes
De
Caixa
(275.072)
1.433.544
cio é gerado. g) Fornecedores: O Valor justo não difere significativamente dos sal- e Ferramentas
1.222.707
94.104
(15.466) 1.301.345 Caixa e Equivalentes de Caixa – No Início do Exercício 2.459.057
1.025.513
dos nos registros contábeis. h) Provisão para Férias: Constituída com base nos di- Equipamentos de
Caixa e Equivalentes de Caixa – No Final do Exercício 2.183.985
2.459.057
reitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, acrescida dos respecti- Comunicação e Tel
182.649
182.649 Aumento (Redução) Líquido de
vos encargos sociais. i) Outros Ativos e Passivos: Os ativos estão demonstrados Leasing Informática
13.060
13.060
Caixa
e
Equivalentes
de
Caixa
(275.072)
1.433.544
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos Total
6.526.103 1.004.856 (1.478.756) 6.052.203 11. Contingências Passivas: Na opinião de nossos consultores jurídicos, alguns
e as variações monetárias correspondentes. Os passivos estão demonstrados pe- (-) Depreciação
dos processos movidos contra a Empresa estão classificados como uma contingênlos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as
(4.867.221) (457.118)
683.501 (4.640.838) cia perda possível ou remota, motivo pelo qual e de acordo com CPC nº 25 não foi
variações monetárias correspondentes. 4. Veículos em Trânsito (Ativo e Passi- Acumulada
1.658.882
547.738 (795.255) 1.411.365 constituída nenhuma provisão na data do balanço. Os processos classificados
vo): Refere-se aos veículos faturados pela montadora e registrados como direitos Total Líquido
2018
2017 como perda provável, por determinação da administração, não foram provisionados
no ativo circulante, tendo como contrapartida o passivo circulante na conta de forne- 9. Intangível: Está assim composto: Descrição
3.402.327 3.402.327 por ser de entendimento do fato gerador ainda não tenha ocorrido. 12. Patrimônio
cedores, os quais integrarão posteriormente o estoque da Empresa. Em 2018 tive- Fundo de Comércio
975.970
973.803 Líquido: 12.1 Capital Social: O Capital Social totalmente integralizado está repremos um aumento considerável no saldo dessa conta em virtude do aumento da de- Licença de Uso Software
2.236
2.236 sentado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 12.2 Reserva
manda e também por estratégia comercial da empresa, visando bonificações e des- Marcas, Direitos e Patentes
(4.339.852) (4.315.328) De Lucros: Constituída consoante a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto,
contos nas compras. 5. Adiantamento a Fornecedores: Essa conta contém opera- (-) Amortização Acumulada
Intangível
Líquido
40.681
63.038
como segue:
ções de antecipações a fornecedores aguardando a chegada da documentação
Descrição
2018
2017
para entrada ao Estoque e baixa do adiantamento. 6. Transações com Partes Re- 10. Impostos A Recolher: Está assim composto:
2018
2017 Reserva Legal
3.180.566 3.180.158
lacionadas: Corresponde ao saldo de direito com operações de mútuo entre as em- Descrição
313.185
12.006 Reserva para Investimento e Capital de Giro
7.756
presas DASA e Tietê. 7. Outros Créditos: No ano de 2017 os créditos contra tercei- Imposto de Renda Retido na Fonte
53.590
48.252 Total
3.188.322 3.180.158
ros foram objeto de ação de cobrança. A Empresa ficou no aguardo de finalização ISS a Recolher
56.501
33.923 13. Cobertura De Seguro: É política da Sociedade, manter a cobertura de seguros
dos processos (Trânsito em julgado) entre, os devedores e o órgão público para en- PIS a Recolher
265.247
157.161 para os bens do ativo imobilizado e dos estoques sujeitos a risco, por montantes jultão fazer valer seus direitos contratuais para o recebimento dos créditos. No ano de Cofins a Recolher
209.433
424.710 gados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza das ati2018, houve desistência por parte de empresas em seguir com os processos ocasi- Outros
Total
897.956
676.052 vidades e a orientação dos consultores de seguros.
onando a baixa dos mesmos. 8. Imobilizado: Está assim composto:

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

Tˎ˕: 3043-4171 - 3106-4171

Magia dos sonhos
LADRÃO- Muitos, segurança maior nas questões financeiras.
Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser roubado, perda
de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua descrença não o
deixa prosperar. Matar um, infortúnio. Brigar ou ser ferido por
um, viagem. Prendê-lo, irá superar dificuldades. Fazer parte
de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo durante a fase
da Lua em que sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56

Simpatias que funcionam

Para conseguir namorado: Se a sua vontade de encontrar
um novo parceiro é muito grande, nada melhor do que fazer
a simpatia para abrir o seu caminho para o amor e arranjar
um namorado. Vai precisar de 1 rosa branca 1 copo com água
1 colher de açúcar e 5 gotas de essência de alfazema. Deixe
a rosa no copo com água até que todas as pétalas caiam.
Assim que isso acontecer, recolha as pétalas, junte com a
água do copo e mais 2 litros de água pura. Tome um banho
usando esta água e, quanto faz este ritual, mentalize o seu
desejo de arrumar um namorado se realizando.
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)

A Lua em bom aspecto com Urano e
Vênus durante a tarde pode trazer
novidades, novas possibilidades
nos relacionamentos. É o momento
de cultivar as ideias inovadoras e
conseguir uma orientação de vida
mais abrangente. Porém use de cautela, pois podem surgir imprevistos.
23/323 – Cinza.
Uma promoção ou melhoria da
condição material poderá se realizar
antes do final do mês. Colabore com
as pessoas e mantenha o bom humor
na intimidade. Até o final desta
semana será mais fácil sintonizar-se
com uma energia boa de confiança
e otimismo. 43/234 – Azul.

Termine tudo que ficou para trás.
Os resultados do que esteja em
andamento devem aparecer até a
metade de maio. O Sol na casa três
ajuda a realizar as mudanças necessárias, até mesmo sexualmente. As
atividades intelectuais e as viagens
estão favorecidas. 92/792 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 08 de Maio de 2019. Dia de Nossa Senhora de Luján, São
Bonifácio IV, São Agácio, São Desiderato, São Vitor, e Dia do Anjo Daniel,
cuja virtude é o trabalho. Dia da Vitória, Dia do Pintor e do Artista
Plástico, Dia da Cruz Vermelha e Dia do Profissional de Marketing.
Hoje aniversaria a atriz Betty Faria que faz 78 anos, o músico Alex Van Halen
que nasceu em 1953, o cantor Enrique Iglesias que faz 44 anos, a atriz Maria
Padilha que nasceu em 1959, o ex-goleiro da seleção Taffarel que completa
53 anos e o jogador e ex-capitão da seleção Lucio que nasceu em 1978.

O nativo do dia

O nativo de Touro deste dia e grau é independente e gosta de se
manter ocupado. É uma pessoa leve e alegre, uma companhia divertida.
Inteligente, generoso e de mente aberta. Não costuma embaraçar-se
diante de dificuldades, contornando qualquer situação. Têm boa saúde e razoável paciência. Mas pode ser bastante agressivo quando se
acha injustiçado. Tende a ser marcante o seu período de adolescência
e dela mantêm o entusiasmo que, com a experiência, transforma-se
em segurança. No lado negativo tende a se tornar muito dominador.

www.coquetel.com.br
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Solução

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 9FC3-F62F-A8CD-8DA6.

A reflexão é mais importante que a
ação. Nem todas as percepções são
claras no início, por isso pense mais.
Com o Sol na casa quatro, aumentam
as chances de encontrar soluções.
Faça viagens longas, reveja pessoas
amigas ou conheça alguém interessante. 78/878 – Branco.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

O Sol no segundo decanato de Touro,
na casa sete, onde ainda é responsável por parcerias e sociedades que
podem ser iniciadas e rompidas.
Fique atento aos acontecimentos e
ouça opiniões antes de agir. Tendência a melancolia e alguma tristeza no
final desta quarta. 69/369 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Procure colocar um pouco mais de
diversão e lazer em sua vida. Se
estiver preparado pode retomar as
atividades interrompidas. Sendo
necessário, tome atitudes rápidas,
até mesmo improvise em alguma
coisa. Use de ousadia e coragem para
arriscar. 88/788 – Amarelo.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Mercúrio faz conjunção com Urano
que deixa a mente mais acelerada,
mesmo transitando em Touro. Está
mais envolvido com a pessoa amada,
desejando viver intensamente casa
momento. No ambiente terá uma
maior atenção de todos com ajuda de
colegas, amigos e da pessoa amada.
83/483 – Violeta.

Uma energia suave de proteção,
cuidado e acolhimento que o Sol em
Touro e a Lua em Câncer nos proporciona. Alguns obstáculos serão
superados para preparar um futuro
novo e melhor. Faça tudo com dedicação para melhorar o resultado final
nesta quarta-feira. 90/290 – Amarelo.

O Sol no signo anterior ao seu,
acentua as dificuldades sociais
e dá um ímpeto para mudanças
necessárias em vida. Pode obter a
realização de um desejo íntimo há
muito acalentado. Mantenha um
clima de otimismo, mesmo diante de
obstáculos e problemas familiares.
44/34 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O Sol em Touro dá maior atividade
social e definição dos negócios que
estiver realizando. A satisfação e
equilíbrio pessoais melhoram a vida
sexual. Se surgir algum imprevisto,
em seguida virão as soluções. Deve
resolver assuntos familiares antes
que o Sol entre em Gêmeos. 93/693
– Verde.

Bom dia para as ações comuns que
não signifiquem riscos e avanços.
Agora que o Sol está no segundo
decanato do seu signo aumenta a
energia e disposição para relacionar-se sexualmente. Deixe de lado
qualquer dúvida, mantendo a certeza
no coração. 67/467 – Azul.

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. Expansão.
Não tenha medo de quem você está se tornando. Você é mais
do que apenas um corpo físico, você é muito mais grandioso do
que isso e é hora de ver o você ‘real’ e deixar todos os aspectos
de você se fundirem e se tornarem ‘um’. Você está aprendendo
a usar partes de si mesmo que antes estavam ocultas ou inativas
e, quando você aprende onde começa e o que acontece a seguir,
é importante para o seu crescimento. Esta versão estendida e
expandida de você é como um holograma que foi super imposto a
você, mas sempre esteve aí, é apenas agora que você está aprendendo a usá-la para ajudá-lo a navegar, a explorar sua sabedoria
interior e aprender o seu poder ao expandir sua luz. Pensamento
para hoje: Use alguns filtros em torno de sua energia quando
precisar, mas permita sua energia um pouco mais a cada vez que
você quiser sentir o que está acontecendo ao seu redor. E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias. http://
www. playingwiththeuniverse.com/ Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br
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Procure agir e seus sonhos irão se
realizar apenas pela coragem e ambição. Aplique bem algum dinheiro
que receber com competência. Com
a Lua em Câncer poderá sentir-se
com os pés mais no chão, estabilizado
e refeito, revigorado até. 56/556 –
Amarelo.

Reflexões
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Esta quarta é o quinto dia da lunação. A Lua ingressa em Câncer no início da manhã e o astral vai ficar mais acolhedor.
Uma energia suave de proteção, cuidado e acolhimento que o Sol em Touro e a Lua em Câncer nos proporciona. Mercúrio
faz conjunção com Urano que deixa a mente mais acelerada, mesmo transitando em Touro. Novas ideias surgem junto com
a necessidade de quebrar crenças e sair da zona de conforto. A Lua em bom aspecto com Urano e Vênus durante a tarde
pode trazer novidades, novas possibilidades nos relacionamentos. O Sol em aspecto com Netuno à noite favorece o contato
com a arte, com a meditação e a dimensão dos sonhos. Podemos receber mensagens e sinais as quais devemos dar ouvidos.

47,3% de mulheres, Finlândia
(41,5%) e Noruega (40,8%). Depois, vêm França (39,7%), Itália
e Portugal, ambos com 35,7%,
Alemanha (30,9%), Reino Unido (31%) e Suíça (32,5%). A
média da União Europeia (UE)
é de 31,5%.
A nível mundial, a Espanha
ficaria no quinto lugar, atrás de
Ruanda, onde 61,3% do Parlamento é ocupado por mulheres,
Cuba (53,2%), Bolívia (53,1%)
e México (48,2%). O governo
do premier espanhol, Pedro
Sanchéz, que tomou posse em
junho do ano passado e que
se saiu vitorioso das eleições
de abril, também é o maior no
número de ministras entre todos
os países membro da OCDE,
com 65% de cargos ocupados
por mulheres: 11 ministras e 6
ministros (ANSA).
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

O Parlamento da Espanha
formado nas eleições de 28 de
abril será o maior da Europa em
representação feminina, com
47,4% das cadeiras ocupadas
por mulheres. Também chamada de Congresso dos Deputados,
a Casa terá 166 deputadas e 184
deputados, o que representa
um aumento de oito pontos
percentuais na comparação com
a legislatura anterior, iniciada
em 2016, quando a representatividade feminina era de 39,4%.
Entre as eleitas para o Parlamento, está a brasileira Maria
Dantas, de Sergipe, que vive
em Barcelona há mais de duas
décadas. Formada em Direito, a
brasileira foi eleita pelo partido
Esquerda Republicana da Catalunha (ERC). Atrás da Espanha,
na Europa, aparecem os Parlamentos da Suécia, composto por
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Horóscopo

Representatividade é de 47,4%, com 166 deputadas.
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netjen@netjen.com.br

Ricardo Benatti (Contador) CRC 1SP186493/O-4
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra- detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operan- de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimenoperacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contá- to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimenbeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expresoperações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a
das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas conresponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operaciocontábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra- nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza releções contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, inde- vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten- em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirdo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna- auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
cionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conAs distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan- clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nostes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáreferidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro- época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as evenfissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden- tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contá- nossos trabalhos.
beis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
São Paulo, 25 de abril de 2019.
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
Coutinho & Associados Auditores Independentes S/S. - 2SP021776/O-0
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
Paulo Coutinho Lima - Contador - 1SP101691/O-9

Congresso espanhol será
o maior da Europa em
número de mulheres

3/eri — lac. 5/nafta — staff. 6/acelga — ruanda.

Á Diretoria
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Tietê Veículos S.A. São Paulo - (SP). Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da Tietê Veículos S.A. (“Sociedade”),
que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Tietê Veículos
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Tietê Veículos S.A. , 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 governança pelas demonstrações
contábeis: A administração é responsável pela elaboração 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 causa-

ANSA

TIETÊ VEÍCULOS S.A.

