
Em minha carreira, 

tive a sorte de trabalhar 

em diferentes tipos de 

negócios, vivenciando 

diversifi cadas 

perspectivas estratégicas 

Liderei empresas como 
empreendedor e conhe-
ço bem as difi culdades e 

o entusiasmo de uma startup. 
Também atuei durante 13 anos 
na IBM, uma grande e dinâmica 
companhia. As peculiaridades 
no modo como essas organiza-
ções operam deram-me uma 
grande admiração por aquilo 
que torna um empreendedor 
bem-sucedido. 

Por isso, passo agora meus 
dias na Duke Fuqua, preparan-
do alunos para liderar startups 
de sucesso. Há muito potencial 
inexplorado em pessoas que 
têm ótimas ideias, mas nem 
sempre sabem como um MBA 
pode transformá-las em reali-
dade. Para deixar isso muito 
claro, apresento seis motivos 
pelos quais se você for um em-
preendedor, não apenas será 
um excelente aluno de MBA, 
mas se destacará no mercado 
após conquistar seu diploma! 
 1) Você naturalmente 

quer aprender - Os 
empreendedores são 
curiosos e estão sem-
pre testando os limites 
e procurando a melhor 
maneira de fazer as 
coisas. Desafi am seus co-
legas e seus professores. 
Inovam constantemen-
te, buscando caminhos 
diferentes. Isso faz de 
uma escola de negócios 
uma experiência par-
ticularmente robusta, 
rica em aprendizado, em 
um ambiente acadêmico 
rigoroso no qual todos 
são sagazes, inteligentes 
e apresentam uma pers-
pectiva interessante.

 2) Você ganha uma visão 

estrutural e pode 

utilizar sua formação 

para preencher rapi-

damente as lacunas 

que faltam para o 

sucesso - Serei honesto: 
quando me matriculei no 
meu próprio programa 
de MBA na Fuqua, tinha 
baixas expectativas, mas 
achei que valeria a pena, 
a longo prazo, obter o 
diploma. Fiquei positi-
vamente surpreso com o 
quanto tinha a aprender 
- e o quanto aprendi – 
com meus instrutores e 
meus colegas.

Meu MBA ajudou-me quan-
do minha carreira tornou-se 
empreendedora. O que eu 
aprendi sobre marketing, con-
tabilidade, fi nanças e até minha 
maneira de pensar foi muito 
importante para administrar 
uma empresa. Antes do curso, 
teria sido difícil conhecer as 
lacunas da minha formação, 
pois não tinha experiência 
nessas áreas.
 3) O projeto de aula é 

a sua empresa - Esse 
é um grande benefício: 
você pode realmente 
trabalhar na sua ideia 
de crédito escolar. E 
você está fazendo isso 
enquanto tira ideias de 
membros inteligentes do 
corpo docente, colegas e 
uma rede de ex-alunos e 
recursos universitários. 
Como todos esses ele-
mentos variam em cada 
escola, pesquise bem o 
que melhor atende suas 
necessidades antes de 
investir em um MBA.

 4) Você será altamente 

valorizado na comu-

nidade da escola de 

negócios - Os empre-
endedores são criativos. 
Não estão dispostos a 
aceitar o status quo. 
Também estão voltados 
à ação. Este é o coração 
do empreendedorismo. 
Muitos estudantes de 
escolas de negócios têm 
grandes ideias, mas os 
empreendedores são 
frequentemente os pri-
meiros a implementá
-las. Por causa dessas 
qualidades, os alunos 
com mentalidade em-
preendedora tornam a 
escola de negócios um 
lugar mais interessante. 
Eles geralmente são os 
alunos mais ativos e inte-
ligentes, os que tornam 
mais divertido estar na 
sala de aula.

 5) Você ganhará habili-

dades que irão aju-

dá-lo por toda a sua 

vida - As habilidades que 
você adquire ao fazer o 
MBA dar-lhe-ão a opor-
tunidade de criar valor 
a longo prazo e durante 
toda a sua carreira, seja 
atuando como dono da 
sua própria empresa, 
trabalhando em uma pe-
quena startup ou fazen-
do parte de uma grande 
companhia. Muitas ve-
zes, quando encontro 
executivos que visitam a 
Fuqua, eles dizem estar 
mais interessados em 
contratar nossos alunos 
empreendedores. Isso 
é compreensível, pois o 
maior desafi o enfrenta-
do pelas empresas hoje 
é o gerenciamento da 
inovação.

 6) Você ganha uma rede 

de contato que tam-

bém estará com você 

por toda a vida - Sua 
rede de contato mais 
óbvia serão seus colegas 
de classe. Daqui a alguns 
anos, quando você tiver 
uma questão de modela-
gem fi nanceira, poderá 
entrar em contato com o 
especialista em fi nanças 
da sua turma, ou com o 
de marketing, operações 
e outras áreas. Terá, 
portanto, uma rede de 
ex-alunos que poderá 
orientá-lo, ajudá-lo e 
apoiá-lo. Seus colegas 
também terão conexões 
que podem contribuir, 
inclusive fi nanceiramen-
te, para o seu negócio.

Finalmente, você terá seus 
professores. Algo que me deixa 
muito feliz é conversar com ex
-alunos, falar sobre desafi os e, 
ao mesmo tempo, entender as 
razões pelas quais suas ideias 
foram bem-sucedida. Ainda 
não conheci um professor 
que não goste de conversar 
com ex-alunos e refl etir sobre 
problemas que estejam en-
frentando.

Nem toda startup será um 
Google, uma Apple ou uma 
Amazon. Porém, uma grande 
ideia sozinha não construiu 
essas empresas. Foram as 
pessoas que sabiam como levar 
os produtos aos consumidores, 
comercializá-los, desenvolver 
e conduzir estratégias que 
construíram essas compa-
nhias.

É por isso que, na minha 
opinião, um empreendedor 
+ MBA = potencial ilimitado.

(*) - É professor e diretor-executivo 
do Centro de Empreendedorismo 

e Inovação da Fuqua School of 
Business, da Duke University.
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a potencial ilimitado
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Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo NE       31/12/2018       31/12/2017
Ativo Circulante 85.829.017,09 70.311.609,71
Caixa e Equivalente de Caixa 05 3.838.262,58 1.203.095,48
Caixa/Bancos Conta Movimento 2.412.762,58 1.202.957,66
Aplicações Financeiras 1.425.500,00 137,82
Créditos Operacionais 81.990.754,51 69.108.514,23
Contas a Receber - Clientes 06 55.548.062,66 53.030.094,02
Títulos a Receber 06 114.642,78 79.969,73
Ativos Fiscais a Compensar 07 3.299.632,19 2.627.490,45
Adiantamento a Empregados 08 1.520.708,37 2.554.043,57
Adiantamento a Fornecedores 08 205.248,06 253.728,66
Despesas Antecipadas 09 3.352.486,98 -
Estoques 10 17.949.973,47 10.563.187,80
Ativo Não Circulante 126.856.060,10 105.066.369,98
Realizável a Longo Prazo 125.356.445,54 103.419.006,88
Depósitos Judiciais 11 536.212,80 480.466,28
Partes Relacionadas 12 124.820.232,74 102.938.540,60
Investimentos 13 6.000,00 718.748,54
Participações Outras
  Empresas (Unicred) 6.000,00 718.748,54
Imobilizado 14 1.493.614,56 928.614,56
Bens Patrimoniais 1.471.142,91 906.142,91
Imobilizado em Andamento 22.471,65 22.471,65

Total do Ativo 212.685.077,19 175.377.979,69

Passivo NE       31/12/2018       31/12/2017
Passivo Circulante 169.617.996,34 129.276.955,69
Empréstimos/Financiamentos 15 43.315.438,59 20.348.350,76
Fornecedores 16 30.332.580,10 24.208.718,05
Obrigações Sociais 17 27.982.937,46 20.287.420,92
Obrigações Tributárias 18 57.485.515,21 53.537.999,53
Contas a Pagar 19 10.501.524,98 10.894.466,43
Passivo Não Circulante 40.318.183,50 45.032.558,16
Exigível a Longo Prazo 40.318.183,50 45.032.558,16
Empréstimos/Financiamentos 15 4.077.713,48 5.594.592,15
Partes Relacionadas: 19 16.066.620,31 14.068.519,98
- Acionistas PF 654.938,40 768.983,44
- Terceiros PF/PJ 15.411.681,91 13.299.536,54
Obrigações Sociais/Tributárias 20.173.849,71 25.369.446,03
- ICMS Parcelamento 18 14.104.099,22 18.222.969,78
- FGTS/INSS Parcelamento 17 1.727.493,78 2.474.658,27
- Refis 18 4.342.256,71 4.671.817,98
Patrimônio Líquido 20 2.748.897,35 1.068.465,84
Capital Social 100.000,00 100.000,00
Subscrito 100.000,00 100.000,00
Reserva de Lucros 764.951,92 (7.719.380,19)
Reserva Legal 20.000,00 20.000,00
Exercícios Anteriores 744.951,92 (7.739.380,19)
Lucro (Prejuízo) Acumulado 1.883.945,43 8.687.846,03
Resultado do Período 1.883.945,43 8.687.846,03
Total do Passivo 212.685.077,19 175.377.979,69

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOVNOVNOVNOVNOVACKI PACKI PACKI PACKI PACKI PAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/A
CNPJ nº 13.987.350/0001-35

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutarias, levamos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro e administrativo encerrado em 31 de dezembro 2018.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
                                                                                         Reserva de Lucros
Eventos Capital Social Reserva Legal Retenção Lucros Prejuízo/Lucro Acumulados               Total
Saldo em 31/12/2016 100.000,00 20.000,00 6.126.320,14 1.500.001,35 7.746.321,49
Realização de Reservas - - (6.126.320,14) 6.126.320,14 -
Ajustes Exercícios Anteriores - - - (15.365.701,68) (15.365.701,68)
Lucro Líquido Exercício - - - 8.687.846,03 8.687.846,03
Saldo em 31/12/2017 100.000,00 20.000,00 - 948.465,84 1.068.465,84
Incorporação de Reservas - - 948.465,84 (948.465,84) -
Ajustes Exercícios Anteriores - - - (203.513,92) (203.513,92)
Lucro Líquido Exercício - - - 1.883.945,43 1.883.945,43
Saldo em 31/12/2018 100.000,00 20.000,00 948.465,84 1.680.431,51 2.748.897,35

em outros resultados operacionais. 3.10. Ativo Imobilizado: Apresentado
pelo custo de aquisição, formação, construção ou desmontagem e perda por
redução ao valor recuperável, quando aplicável, sem qualquer dedução ou
acréscimos relacionados aos encargos de depreciações do período, exceto
pelos valores acumulados de exercícios anteriores. Os custos de emprésti-
mos e financiamentos são registrados como parte dos custos do imobilizado
em andamento, considerando a taxa média ponderada de empréstimos e fi-
nanciamentos vigente na data da capitalização. A “Novacki” realiza anual-
mente a análise de indícios de perda no valor recuperável do ativo imobiliza-
do e se detectado indício de perda, os ativos correspondentes são subme-
tidos ao teste de “impairment” através de metodologia de fluxo de caixa des-
contado ou recuperação por venda. Por sua vez, quando identificado que o
valor contábil do ativo não será recuperado, uma provisão é registrada. A
recuperação dos investimentos no ativo imobilizado foi testada em 2018 não
sendo identificados ajustes para refletir perda no valor recuperável. A reali-
zação do teste envolveu a adoção de premissas e julgamentos. 3.11. Contas
a Pagar e Fornecedores: São inicialmente reconhecidos pelo valor nominal
e, subsequentemente acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de
encerramento das demonstrações financeiras. 04 - Julgamentos, Estimati-
vas e Premissas Contábeis Significativas: Julgamentos que a Administra-
ção da “Novacki” requer na preparação dessas demonstrações financeiras,
mediante estimativas e premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes, na data das demonstrações financeiras. Contudo, a incer-
teza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afeta-
do em exercícios futuros. As premissas utilizadas em suas estimativas con-
tábeis, são revisadas periodicamente, considerando os resultados apurados
em cada trimestre civil. O efeito das revisões das estimativas contábeis é
reconhecido nas demonstrações financeiras no período em que tais revisões
são realizadas. 05 - Caixa e Equivalente de Caixa
Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Bancos Conta Movimento 2.412.762,58 1.202.957,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.425.500,00 137,82
Total 3.838.262,58 1.203.095,48
06 - Contas a Receber de Clientes e Títulos a Receber
Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Duplicatas a Receber 55.548.062,66 53.030.094,02
- Mercado Nacional 34.360.402,21 34.471.171,39
- Partes Relacionadas -
  Novacki Industrial S/A 21.187.660,45 18.558.922,63
Títulos a Receber 114.642,78 79.969,73
- Cheques a Receber de Clientes 74.288,97 71.862,35
- Duplicatas a Receber sobre
  Títulos Vinculados 40.353,81 8.107,38
Total a Realizar 55.662.705,44 53.110.063,75
07 - Ativos Fiscais a Compensar
Créditos Tributários a Compensar     31/12/2018     31/12/2017
IPI 718.885,50 1.819.805,70
ICMS 157.472,85 -
CSLL 13.445,38 10.355,68
IRPJ 27.816,37 21.417,08
PIS 415.902,57 132.683,84
COFINS 1.915.672,46 611.149,74
IRRF 50.437,06 32.078,41
Total 3.299.632,19 2.627.490,45
08 - Créditos de Adiantamentos Antecipados a Realizar
Créditos Diversos a Realizar     31/12/2018     31/12/2017
Adiantamentos a Fornecedores 205.248,06 253.728,66
Adiantamentos a Empregados 1.520.708,37 2.554.043,57
Total 1.725.956,43 2.807.772,23
09 - Despesas Antecipadas
Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Despesas Antecipadas 3.352.486,98 -
Custos a apropriar e correspondentes aos apontamentos das despesas an-
tecipadas e incorridas, relacionadas aos benefícios inerentes às apropria-
ções subsequentes do exercício seguinte.
10 - Estoques: Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Matéria Prima 4.262.761,51 1.199.869,95
Material Secundário 1.743.418,32 1.138.900,31
Material Intermediário 5.154.617,62 4.337.644,56
Produto Acabado 3.563.760,72 3.104.343,22
Almoxarifado 831.722,56 793.670,66
Mercadoria para Revenda 350,00 532,45
Estoque de Terceiros 2.393.342,74 (11.773,35)
Total 17.949.973,47 10.563.187,80
11 - Depósitos Judiciais
Garantias Contingenciais     31/12/2018     31/12/2017
Depósitos Judiciais Trabalhistas 331.090,91 284.142,97
Depósitos Judiciais Diversos 205.121,89 196.323,31
Total 536.212,80 480.466,28
Depósitos judiciais representativos da obrigação demandada, considerando
as orientações da assessoria jurídica com pleno êxito desses montantes e
sem previsões mínimas de eventuais contingências advindas.
12 - Créditos com Partes Relacionadas
Empresas Coligadas     31/12/2018     31/12/2017
Novacki Industrial S/A - NISA 60.121.866,81 49.942.336,87
Patrimônia Administração
  e Participação S/A 55.753.166,76 46.177.066,86
Ekeka Empreendimentos
  e Participações S/A 8.210.471,50 6.296.900,34
Patris Gestora de Bens Ltda. 734.727,67 522.236,53
Total a Realizar 124.820.232,74 102.938.540,60
13 - Investimentos
Outras Empresas 31/12/2018 31/12/2017
Unicred - Litoral e Norte Catarinense 6.000,00 718.748,54
Quotas de partes de capital com remuneração de 100% da taxa Selic no
período de capitalização, apurados anualmente em dezembro de cada exer-
cício fiscal, através de investimentos realizados a partir de 26/03/2013.
14 - Imobilizado: Composição dos Saldos

   31/12/2017 Aquisições       Baixas    31/12/2018
Imobilizado Efetivo 906.142,91 565.000,00 - 1.471.142,91
- Veículos 307.809,04 - - 307.809,04
- Máquinas e
  Equipamentos 598.333,87 565.000,00 - 1.163.333,87
Imobilizado em
  Andamento 22.471,65 - - 22.471,65
Total 928.614,56 565.000,00 - 1.493.614,56
15 - Empréstimos e Financiamentos: Composição dos Saldos

                              Prazos                                     Total
Modalidade              Curto           Longo      31/12/2018      31/12/2017
Capital
  de Giro 16.315.507,16 5.332.875,44 21.648.382,60 13.601.049,98
Leasing 209.381,77 241.594,43 450.976,20 -
Duplicatas
  Descon-
  tadas 30.476.434,16 - 30.476.434,16 28.240.229,13
Cheques a
  Compensar 6.000,72 - 6.000,72 16.677,30
Despesas e
  Encargos a
   Apropriar (3.691.885,22)(1.496.756,39) (5.188.641,61) (15.915.013,50)
Total 43.315.438,59 4.077.713,48 47.393.152,07 25.942.942,91
Os empréstimos estão garantidos por aval dos acionistas, diretores e dupli-
catas emitidas pela “Novacki” contra clientes.
16 - Fornecedores: Fornecedores     31/12/2018     31/12/2017
Mercado Nacional 30.249.755,22 24.057.827,20
Partes Relacionadas(Novacki Industrial S/A) 82.824,88 150.890,85
Total 30.332.580,10 24.208.718,05
17 - Obrigações Sociais: Composição dos Saldos
Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2018     31/12/2017
   Pagar
Salários 653.339,45 - 653.339,45 602.597,58
Férias 4.239.104,93 - 4.239.104,93 3.489.760,97
Rescisões 14.418,24 - 14.418,24 24.109,80
Acordos
  Trabalhistas 354.008,37 - 354.008,37 201.030,35
Contribuição
  Sindical 93.196,93 - 93.196,93 33.109,06
INSS 21.394.302,26 - 21.394.302,26 14.652.793,83

Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2018     31/12/2017
FGTS 320.880,84 - 320.880,84 293.378,53
INSS
  Parcelamento 199.430,16 - 199.430,16 790.042,68
FGTS
  Parcelamento 714.256,28 1.727.493,78 2.441.750,06 2.675.256,39
Total 27.982.937,46 1.727.493,78 29.710.431,24 22.762.079,19
18 - Obrigações Tributárias: Composição dos Saldos
Obrigações                                Prazos                                    Total
  Fiscais             Curto             Longo     31/12/2018     31/12/2017
- IRRF sobre
  Salários 239.645,29 - 239.645,29 189.449,74
- IRRF Retido
  Terceiros 5.281,89 - 5.281,89 6.946,58
- PIS/COFINS/
  CSLL Retido 33.779,57 - 33.779,57 28.393,43
- INSS Retido
  Terceiros 40.158,60 - 40.158,60 66.148,13
- INSS sobre Receita
   Bruta 18.271.921,63 - 18.271.921,63 14.889.207,92
- Funrural/Rat/
  Senar Retidos 5.400,91 - 5.400,91 -
- PIS 1.705.365,61 - 1.705.365,61 1.705.365,61
- COFINS 7.855.017,83 - 7.855.017,83 7.855.017,83
- IPI 18.601.243,86 - 18.601.243,86 18.302.952,61
- ISS 2.908,31 - 2.908,31 5.491,28
- ISS Parcelamento - - - 792,88
- ICMS 5.083.956,74 - 5.083.956,74 5.606.643,42
- ICMS
  Parcelamento 5.311.273,70 14.104.099,22 19.415.372,92 22.773.917,40
- Refis 329.561,27 4.342.256,71 4.671.817,98 5.002.460,46
Total 57.485.515,21 18.446.355,93 75.931.871,14 76.432.787,29
19 - Contas a Pagar: Composição dos Saldos
Diversos                             Prazos                                  Total
- Representantes            Curto           Longo     31/12/2018    31/12/2017
  Comerciais 188.023,01 - 188.023,01 114.188,80
- Parcelamento
 Energia Elétrica 2.752.587,99 5.363.070,77 8.115.658,76 8.169.827,56
- Débitos com
  Terceiros 5.339.191,65 10.048.611,14 15.387.802,79 9.872.832,98
- Adiantamento
  de Clientes 667.870,22 - 667.870,22 353.222,25
- Adiantamento diversos - - - -
Sub Total 8.947.672,87 15.411.681,91 24.359.354,78 18.510.071,59
Partes Relacionadas
- Ekeka Empreendimentos
 Participações S/A 869.162,42 - 869.162,42 5.010.123,69
- Mauro Novacki 381.087,04 385.954,96 767.042,00 789.294,04
- Vera Yvone Coradin
  Novacki 303.602,65 268.983,44 572.586,09 653.497,09
Sub Total 1.553.852,11 654.938,40 2.208.790,51 6.452.914,82
Total 10.501.524,98 16.066.620,31 26.568.145,29 24.962.986,41
20 - Patrimônio Líquido: Composição dos Saldos
Capital Social Ações Ordinárias                                    Total
  e Reservas    % Quantidade     31/12/2018     31/12/2017
Capital Social 100 100.000 100.000,00 100.000,00
- Mauro Novacki 70 70.000 70.000,00 70.000,00
- Vera Yvone
   Coradin Novacki 30 30.000 30.000,00 30.000,00
Reservas de Lucros
- Reserva Legal - - 20.000,00 20.000,00
- Exercícios Anteriores - - 744.951,92 (7.739.380,19)
- Resultado do Exercício - - 1.883.945,43 8.687.846,03
Sub Total - - 2.648.897,35 968.465,84
Total 100 100.000 2.748.897,35 1.068.465,84
Capital Social, representado por 100.000 (cem mil) ações ordinárias nomi-
nativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas no valor total de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme boletim de subscrição datado de 25
de maio de 2011. Reserva Legal, constituída à razão de 5% (cinco por cento)
do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193
da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social. Retenção de Lucros
ou Reserva para Expansão, está constituída nos termos do artigo 198 da Lei
nº 6404/76, com objetivo de aplicação em futuros investimentos. Eventuais
excedentes da reserva de lucros, serão submetidos a aprovação da Assem-
bléia Geral Ordinária, que determinará sua destinação em conformidade as
prescrições normativas previstas no artigo 199 da Lei nº 6404/76.
21 - Receitas de Vendas
Composição dos Saldos       31/12/2018       31/12/2017
Receita Operacional Bruta 257.385.147,80 224.653.713,90
- Vendas de Caixas 75.690.858,36 103.766.516,67
- Vendas de Chapas 118.618.579,28 72.039.141,88
- Vendas de Bobinas 62.876.122,46 46.445.832,15
- Vendas de Madeiras 97.876,30 2.332.666,50
- Vendas de Erva Mate 50.000,00 -
- Prestação de Serviços 15.174,80 51.591,20
- Outras 36.536,60 17.965,50
Deduções 62.531.940,56 67.867.054,77
- Impostos Gerados 60.572.023,54 65.822.487,53
- Devolução de Vendas 1.959.917,02 2.044.567,24
Receita Operacional Líquida 194.853.207,24 156.786.659,13
22 - Outras Receitas
Composição dos Saldos     31/12/2018     31/12/2017
Benefícios Econômicos Fiscais de ICMS - 12.079.921,40
Créditos de Contribuições 2.760.721,54 2.627.592,82
Vendas de Sucatas 90.580,75 52.018,70
Outras Receitas 341.896,59 7.339,67
Total 3.193.198,88 14.766.872,59

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em
31/12/2018 e de 2017 - ( Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
01 - Contexto Operacional: A Novacki Papel e Embalagens S/A, denominada
“Novacki”, é uma sociedade anônima de capital fechado, entidade privada,
com sede na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 445,
conjunto 92, 9º andar, Vila Guarani, CEP 04.310-030, tendo como atividade
preponderante a fabricação de papel para embalagens e acondicionamentos,
chapas e caixas de papelão ondulado. Empresa com seus atos constitutivos
datados de 25/05/2.011, devidamente arquivados na JUCESP, sob nº
35300396057 em 08/08/2.011. 02 - Base de Preparação e Apresentação das
Demonstrações Financeiras: Demonstrações Financeiras preparadas con-
forme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as dispo-
sições da legislação societária, previstas na Lei nº 6404/76, com alterações
da Lei nº 11638/07 e Lei nº 11941/09, assim como dos pronunciamentos
contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC’s declaradas em conformidade aos padrões interna-
cionais “IFRS” emitidos pelo International Accounting Standards Board
“IASB”, aplicados na “Novacki” de maneira consistente. 03 - Políticas Con-
tábeis: As Demonstrações Financeiras foram preparadas e apresentadas,
utilizando-se do custo histórico como base de valor, exceto pela valorização
de certos ativos e passivos, baseados ou mensurados a valor justo das
contraprestações pagas em troca de ativos. A elaboração das demonstra-
ções financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da “Novacki”,
no processo de aplicação das políticas contábeis. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas, poderá resultar em valores significati-
vamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido
a imprecisões ao processo de sua determinação. A “Novacki” revisa suas
estimativas e premissas periodicamente, em um período não superior a um
ano. As demonstrações financeiras da “Novacki” para o exercício findo em
31 de dezembro de 2018, foram deliberadas e autorizadas em 25/01/2019.
3.1. Moeda Funcional: As demonstrações financeiras estão apresentadas
em Reais (R$), que é a moeda nacional corrente. 3.2. Reconhecimento de
Receita: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que bene-
fícios econômicos serão gerados para a “Novacki” e quando possa ser
mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor
justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e im-
postos ou encargos sobre as vendas. A “Novacki” avalia as transações de
receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atu-
ando como agente ou como principal e, ao final, conclui que está atuando
como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específi-
cos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento
da receita: 3.2.1. Venda de Produtos: A receita de venda de produtos é re-
conhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos
produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre no mo-
mento de sua entrega. 3.2.2. Receitas de Juros: Para todos os instrumentos
financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem
juros, classificados como disponíveis para venda, a receita ou a despesa
financeira é registrada contabilmente, utilizando-se a taxa de juros efetiva,
que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estima-
dos de caixa ao longo prazo da vida estimada do instrumento financeiro ou
em um período de tempo mais curto, quando aplicável ao valor contábil líqui-
do do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica
“Receita Financeira”, na demonstração do resultado. 3.2.3. Informação por
Segmento: Um segmento operacional é um componente da “Novacki” que
desenvolve atividades de negócios para obter receitas e incorrer em despe-
sas. Os segmentos operacionais refletem a forma como a Administração da
“Novacki” revisa as informações financeiras para tomada de decisões. A
Administração da “Novacki” identificou os segmentos operacionais, que
atendem aos parâmetros quantitativos e qualitativos de divulgação e repre-
sentam principalmente canais de venda. 3.3. Caixa e Equivalentes de Cai-
xa: Consolida o caixa, os saldos de bancos em conta movimento, aplicações
financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e
com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classi-
ficadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.
3.4. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros somente são
reconhecidos a partir da data em que a “Novacki” se torna parte das dispo-
sições contratuais inerentes. Ativos financeiros como: Empréstimos e
Recebíveis, não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que
não são cotados em um mercado ativo, reconhecidos ao seu valor justo,
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis no curto prazo,
exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a
doze meses após a data de balanço. Após o reconhecimento inicial os em-
préstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do mé-
todo da taxa efetiva de juros, decrescidos de qualquer perda por redução ao
valor recuperável. Os principais ativos financeiros são: caixa e equivalentes
de caixa, investimentos em aplicações financeiras e contas a receber de
clientes, assim como os passivos financeiros determinados pelas contas a
pagar, fornecedores, empréstimos e financiamentos bancários. Os emprés-
timos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o mé-
todo da taxa efetiva de juros. Avaliação da recuperabilidade “impairment” de
ativos financeiros a cada data de balanço, visam detectar evidências de que
um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial,
impactando negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento.
Evidências que contemplam o histórico de perdas, considerando individual-
mente as circunstâncias e a avaliação dos assessores jurídicos, reconhe-
cendo as diferenças apuradas na demonstração do resultado. 3.5. Ajustes a
Valor Presente: Os ativos e passivos decorrentes de operações de curto
prazo, quando relevante, foram ajustados a valor presente com base em
taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações de mercado. A men-
suração do ajuste a valor presente foi realizada em base exponencial “pro
rata die”, a partir da origem de cada transação. As reversões dos ajustes dos
ativos e passivos foram contabilizadas como receitas ou despesas financei-
ras. 3.6. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a “Novacki” tem
uma obrigação presente, legal ou não, em consequência de um evento pas-
sado, é provável que recursos econômicos sejam requeridos para liquidar a
obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser reco-
nhecida. 3.6.1. Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A
“Novacki” é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provi-
sões são constituídas para todas as contingências referentes a processos
judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência ou obrigação e uma estimativa razoável possa ser
feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as deci-
sões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas
e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de
tribunais. 3.7. Contas a Receber de Clientes: Recebíveis representados por
títulos ou duplicatas a receber de clientes, correspondentes substancial-
mente pela venda de mercadorias ou de prestação de serviços no curso
normal das atividades da “Novacki”, e estão apresentadas a valores de cus-
to amortizado no curto prazo. Registrados pelo valor faturado ajustado a
valor presente quando aplicável, deduzidas das perdas estimadas em crédi-
tos de liquidação duvidosa. A “Novacki” adota procedimentos e análises para
estabelecer limites de crédito e, substancialmente, não exige garantias reais
de seus clientes. Em caso de inadimplência, esforços de cobrança são efe-
tuados, incluindo contatos diretos com os clientes e cobrança através de
terceiros. Caso esses esforços não sejam suficientes, medidas judiciais são
consideradas e os títulos são classificados para o não circulante, sendo
registrada uma perda estimada em créditos de liquidação duvidosa em
contrapartida as despesas com vendas na demonstração do resultado. Os
títulos são baixados contra a provisão a medida em que a Administração
considera que estes não são mais recuperáveis após ser tomado todas as
medidas cabíveis para recebê-los. 3.8. Empréstimos e Recebíveis: Apre-
sentados como passivos e ativos financeiros com pagamentos fixos ou cal-
culáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais passivos e ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e
recebíveis são avaliados pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 3.9.
Estoques: São avaliados ao custo médio ponderado de aquisição ou forma-
ção e inferiores aos valores de mercado. O custo dos produtos acabados,
inclui matérias primas adquiridas, mão de obra, custo de produção, transpor-
te e armazenagem, que estão relacionados a todos os processos necessá-
rios para a colocação dos produtos em condições de venda. Provisões para
obsolescência, ajustes a valor líquido de realização, itens deteriorados e
estoques de baixa movimentação, são registrados quando necessário. As
perdas normais de produção integram o custo de produção do respectivo
mês, enquanto as perdas anormais, se houver, são registradas diretamente

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em
31/12/2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NE       31/12/2018       31/12/2017
Receita Operacional Bruta 21 257.385.147,80 224.653.713,90
Vendas de Produtos e Serviços 257.385.147,80 224.653.713,90
Deduções de Vendas (62.531.940,56) (67.867.054,77)
Impostos e Contribuições 60.572.023,54 65.822.487,53
Devoluções de Vendas 1.959.917,02 2.044.567,24
Receita Operacional Líquida 194.853.207,24 156.786.659,13
Custo dos Produtos Vendidos (154.793.339,50)(114.383.055,79)
Lucro Bruto 40.059.867,74 42.403.603,34
Despesas/Receitas Operacionais (23.189.559,45) (10.361.412,38)
Despesas Administrativas (6.790.744,96) (6.582.909,06)
Despesas Comerciais (19.441.367,66) (18.406.319,67)
Despesas Tributárias (150.645,71) (139.056,24)
Outras Receitas 22 3.193.198,88 14.766.872,59
Lucro Antes Resultado Financeiro 16.870.308,29 32.042.190,96
Despesas Financeiras Líquidas (14.986.362,86) (23.354.344,93)
Despesas Financeiras (15.989.478,01) (23.946.047,55)
Receitas Financeiras 1.003.115,15 591.702,62
Resultado Antes Tributação 1.883.945,43 8.687.846,03
Contribuição Social e Imposto Renda Correntes - -
CSLL - -
IRPJ - -
Lucro Líquido do Exercício 1.883.945,43 8.687.846,03
Lucro básico e diluído por ações em reais 18,84 86,88
LAJIDA (EBITDA)
Lucro Líquido 1.883.945,43 8.687.846,03
Despesas Financeiras Líquidas 14.986.362,86 23.354.344,93
Depreciações/Amortizações - -
Total 16.870.308,29 32.042.190,96
Receita Operacional Líquida - ROL 194.853.207,24 156.786.659,13
Margem LAJIDA (EBITDA) sobre Rol 8,66% 20,44%

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em
31/12/2018 e de 2017 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

      31/12/2018       31/12/2017
Lucro Líquido do Exercício 1.883.945,43 8.687.846,03
Outros Resultados Abrangentes - -
Total dos Resultados
  Abrangentes do Exercício 1.883.945,43 8.687.846,03

1. Fluxos de Caixa       31/12/2018       31/12/2017
  Atividades Operacionais: 18.596.583,02 (6.244.543,34)
Resultado líquido do exercício 1.883.945,43 8.687.846,03
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Resultado baixas bens imobilizado 712.748,54 433.312,31
Outros Ajustes 15.999.889,05 (15.365.701,68)
Variação dos Ativos e Passivos (18.407.017,08) 12.942.386,01
Aumento/Diminuição de Ativos: (34.819.678,94) (11.222.206,10)
Contas a Receber de Clientes (2.517.968,64) (5.663.409,97)
Créditos com Partes Relacionadas (21.881.692,14) (4.968.155,70)
Estoques (7.386.785,67) (2.294.257,35)
Outros Ativos (3.033.232,49) 1.703.616,92
Aumento/Diminuição de Passivos: 16.412.661,86 24.164.592,11
Contas a Pagar/Fornecedores 10.079.271,00 19.932.393,86
Obrigações Sociais e Tributárias 6.447.435,90 5.947.469,95
Contas a Pagar partes relacionadas (114.045,04) (1.715.271,70)
Caixa Líquido Obtido nas
  Atividades Operacionais 189.565,94 6.697.842,67
2. Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos:
Aquisições bens imobilizado (565.000,00) (651.664,89)
Aumento/diminuição de investimentos - (29.012,44)
Caixa Líquido Aplicados
  nas Atividades de Investimentos (565.000,00) (680.677,33)
3. Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos:
Empréstimos/Financiamentos Obtidos 9.850.187,81 4.000.000,00
Empréstimos/Financiamentos
  quitados no período (6.839.586,65) (11.238.205,67)
Caixa Líquido Obtido nas
  Atividades de Financiamentos 3.010.601,16 (7.238.205,67)
4. Variação Líquida de Caixa 2.635.167,10 (1.221.040,33)
5. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Início Exercício 1.203.095,48 2.424.135,81
6. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Final Exercício 3.838.262,58 1.203.095,48

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores Novacki Papel e Embalagens S/A. São
Paulo - SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Novacki Papel e Embalagens S/A (Companhia), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31/12/2018 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, assim como o resumo
das principais práticas e políticas contábeis e demais notas explicativas. Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, apresentam
adequadamente em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Companhia, em 31/12/2018, o desempenho de suas ope-
rações e seu respectivo fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião com ressalva: A
Companhia mantém impostos e contribuições em atraso como por exemplo:
INSS, FGTS, IRRF sobre Salários e Contribuições Sindicais a Recolher, de
seus funcionários, INSS sobre Receita Bruta, gerados em substituição às
contribuições previdenciárias patronais previstas na Lei nº 8212/91, artigo
22, I e II, PIS e COFINS a Recolher, IPI e ICMS a Recolher, às Notas Expli-
cativas nº 17 e 18, reconhecidos contabilmente pelos seus valores históri-
cos, que não estão devidamente atualizados até a data destas demonstra-
ções financeiras. Procedimentos adotados pela empresa que em decorrência
da falta de informações concretas e detalhadas não nos foi possível, avaliar
o montante desses encargos e de seus efeitos fiscais em relação as de-
monstrações financeiras deste período. Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Como nos-
sa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e a implementa-
ção dos controles internos contábeis relacionados à identificação, avaliação
da probabilidade de êxito dessas ações e ao registro dos processos judici-
ais. Avaliamos também a suficiência do reconhecimento dos valores de con-
tingências divulgados nessas demonstrações financeiras, por meio de aná-
lise dos critérios e premissas utilizados para mensuração, reconhecimento e
divulgação desses valores, que levaram em consideração as avaliações pre-
paradas pelos assessores jurídicos da Companhia obtidas, quando aplicá-
vel, por meio de confirmação externa dos processos, valores e classifica-
ções de risco, bem como dados e informações históricas disponíveis. Ava-
liamos também se as divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras
estão de acordo com as normas aplicáveis e fornecem informações sobre a
natureza, exposição e os valores em risco, provisionados, sobre os princi-
pais processos envolvendo a Companhia. Ainda como parte dos nossos
procedimentos, avaliamos o desenho da efetividade operacional dos contro-

les internos relacionados, mitigando o risco de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, resultando na comunicação tempestiva aos seus
administradores, especificamente em relação a determinação da
materialidade, o efeito de distorções não corrigidas, assim como os reflexos
nas contas contábeis, não obtendo resultado satisfatório, até a conclusão
de nossos trabalhos. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos
de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos fo-
ram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre es-
ses assuntos. Determinamos que os assuntos descritos abaixo são os prin-
cipais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Ou-
tros assuntos: Outras informações que acompanham as demonstrações
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é res-
ponsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma re-
levante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a co-
municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dade da Administração sobre as demonstrações contábeis: A administra-
ção da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessário para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração dessas demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade da Companhia, continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administra-
ção da Companhia são aqueles com responsabilidades pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-

cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financei-
ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta à tais riscos, bem como obte-
mos 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 representa-
ções 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 estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-
cluímos 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação ge-
ral, a estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também à administração, declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quan-
do aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto
de comunicação com administração, determinamos aqueles que foram con-
siderados como mais significativos na auditoria das demonstrações financei-
ras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que a lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública
do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em relatório porque as conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São José dos Pinhais, 31 de janeiro de 2019
Evaldo Kuss - CO.CRC-PR nº 053.637/0-0

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2018.
Mauro Novacki  - Diretor Presidente - CPF 108.902.629-34

Vera Yvone Coradin Novacki-Diretora Vice Presidente - CPF 193.561.299-91
Tadeu José Pacheco

Contador: CRC-PR 055047/O-3/S-SP - CPF 485.876.809-00
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