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     31.12.2018      31.12.2017
1 - Despesas/Receitas Operacionais (7.836,76) 353.965,58
Despesas Financeiras - (441,28)
Despesas Tributárias (265,61) (1.695,23)
Outras Despesas Administrativas (11.788,50) (12.637,47)
Outras Despesas (240,47) (2.440,77)
Receitas Financeiras 4.457,82 371.180,33
2 - Resultado Antes da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda (7.836,76) 353.965,58
( - ) Provisão para Contribuição
  Social sobre o Lucro (395,04) (33.406,22)
( - ) Provisão para Imposto
  de Renda Pessoa Juridica (658,42) (55.677,05)
3 - Resultado Após a Contribuição
  Social e o Imposto de Renda (8.890,22) 264.882,31
( - ) Reserva Legal - (13.244,12)
4 - Saldo à Disposição da Diretoria (8.890,22) 251.638,19

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

     31.12.2018      31.12.2017
Atividades Operacionais (8.890,22) 264.882,31
Prejuízo Líquido do Exercício (8.890,22) 264.882,31
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (6.039,59) (54.501,72)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (1.039,59) (8.635,14)
Contas à Receber (5.000,00) (14.701,00)
Imóveis Destinados à Venda - (31.165,58)
Acréscimo e Decréscimo do Passivo (140.198,89) (1.392.403,00)
Contribuição Social à Pagar (236,08) (431,90)
Imposto de Renda à Pagar 37,19 -
Contas a Pagar (330.000,00) (4.146.971,10)
Acionistas conta Capital à Realizar 190.000,00 2.755.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (155.128,70) (1.182.022,41)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 241.986,28 1.424.008,69
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 86.857,58 241.986,28
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (155.128,70) (1.182.022,41)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas de Reservas de  Resultados
Patrimônio Líquido           Social         Capital         Lucros       Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2016 7.550.005,36 157.348,43 869.836,27 14.029.597,34 22.606.787,40
Capital Realizado 2.755.000,00 - - - 2.755.000,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 264.882,31 264.882,31
Reserva Legal - - 13.244,12 (13.244,12) -
Saldo em 31.12.2017 10.305.005,36 157.348,43 883.080,39 14.281.235,53 25.626.669,71
Capital Realizado 190.000,00 - - - 190.000,00
Resultado Líquido do Exercício - - - (8.890,22) (8.890,22)
Saldo em 31.12.2018 10.495.005,36 157.348,43 883.080,39 14.272.345,31 25.807.779,49

AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº. 61.531.794/0001-04

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 15 de janeiro de 2019 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo      31.12.2018    31.12.2017
Circulante
Disponibilidades 81.057,58 86.986,28
Contas à Receber 106.100,00 101.100,00
Títulos de Renda a Fixa 5.800,00 155.000,00
Imposto de Renda na Fonte à Compensar - 7.747,46
Total do Ativo Circulante 192.957,58 350.833,74
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 26.915.075,01 26.906.287,96
Imóveis Destinados à Venda 26.644.249,20 26.644.249,20
Depósitos Judiciais 10.957,28 10.957,28
Impostos à Compensar 39.868,53 31.081,48
Provisão de Contratos de Pré Projetos 220.000,00 220.000,00
Investimentos 149,17 149,17
Investimentos por Incentivos Fiscais 149,17 149,17
Total do Ativo Não Circulante 26.915.224,18 26.906.437,13
Total do Ativo 27.108.181,76 27.257.270,87

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em ReaisPassivo      31.12.2018    31.12.2017

Circulante
Provisão para Contribuição
  Social sobre Lucro 22,31 258,39
Provisão para Imposto de Renda 37,19 -
Contas à Pagar 107.313,87 107.313,87
Credores por Compromissos Imobiliários 973.028,90 1.303.028,90
Provisão à Pagar de
  Contratos de Pré Projetos 220.000,00 220.000,00
Total do Passivo Circulante 1.300.402,27 1.630.601,16
Patrimônio Líquido
Capital Social 10.495.005,36 10.305.005,36
Reservas de Capital 157.348,43 157.348,43
Reservas de Lucros 883.080,39 883.080,39
Resultados Acumulados 14.272.345,31 14.281.235,53
Total do Patrimônio Líquido 25.807.779,49 25.626.669,71
Total do Passivo 27.108.181,76 27.257.270,87

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de imóveis, locação de seus próprios bens, desmembra-
mento e/ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção
de imóveis destinados à venda. 2 - Apresentação das Demonstrações
Contábeis - As demonstrações contábeis referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018, foram preparadas de acordo com as disposi-
ções contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obe-
diência às normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais.
3 - Principais Práticas Contábeis - O contas à receber refere-se a valores
devidos por terceiros que serão recebidos no próximo exercício. Títulos de
Renda Fixa estão representados por aplicações de curto prazo, registra-
dos ao custo de aquisição. Os imóveis estão registrados ao custo de aqui-
sição. Os depósitos judiciais estão em garantia de processo trabalhista.
Provisão de Contratos de pré projetos, reflete os valores dos serviços
constantes em contrato. As provisões para contribuição social e imposto

de renda sobre o lucro são devidas sobre o 4º trimestre de 2018 e serão
recolhidas nos devidos prazos. Contas à pagar são valores devidos a ter-
ceiros que serão pagos no próximo exercicio. Credores por Compromisso
Imobiliário é o saldo devido pela aquisição de imóvel no ano base de 2015.
A provisão à pagar de contratos de pré projeto, será pago quando da exe-
cução completa do projeto. O capital social totalmente subscrito, está re-
presentado por 15.200.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal
de R$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R$ 10.495.005,36 integralizado e
o valor de R$ 4.704.994,64 a integralizar. As receitas e despesas foram
contabilizadas pelo regime de competência. Conforme previsto na legisla-
ção, a contribuição social sobre o lucro, foi calculada à alíquota de 9%
sobre a receita ajustada e o imposto de renda, foi calculado à alíquota de
15% sobre a receita ajustada. O regime tributário adotado pela sociedade
no ano calendário de 2018, foi o de lucro presumido. 4 - Caixa e Equivalen-
te de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário dis-
ponível na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras
de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração

Antranik Kissajikian - Diretor Presidente                                            Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

de fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$ 81.057,58; Aplica-
ções financeiras de curto prazo = R$ 5.800,00; Caixa e equivalentes de
Caixa = R$ 86.857,58.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Alexandre Sita e Elissandro Sabóia (Co-

ords) – Literare – Com título auto explicativo, os 
coordenadores esmeraram-se em reunir um time 
de primeira grandeza para levar ao público leitor, 
ferramentas que possam propiciar uma efetiva ala-

vancagem num negócio já existente, ou quiçá, na preparação de 
um inédito, aliás, há um capítulo com esse adjetivo – “O inédito 
viável no empreendedorismo” – que dada sua profundidade, 
deve ser lido com bastante atenção, sem demérito dos demais 

52 profi ssionais. Oportuno!!

Manual Completo
de Empreendedorismo

Marcia Kupstas – Chiado - A festejada escrito-
ra, sempre voltada ao público juvenil, resolveu inovar 
no “modus operandi”. Internou-se em Lisboa para 
produzir esta nova obra. Além do encanto natural 
que envolve suas escritas, há um viés lusitano no 
mínimo charmoso. O âmago do enredo é a trajetória 

de uma jovem que envolve-se em apuros, motivados por desvio 
de rota, um fl erte com drogas, mundos paralelos e o convívio 
com alguns “anjos”. Sua alma artística, sempre bem evidencia-
da, irá direcionar seu destino. Um belo exemplo depositado 
na protagonista, e uma demonstração extrema da autora em 
valorizar o universo das letras juvenis. Naturalmente, mais um 
merecido best-seller!

Balada dos Rockeiros e
Anjos Caídos

Barney Saltzberg – Telos - Um interessante 
enredo que manda uma simples mensagem: Respeite 
meu momento e espaço! Dois irmãos, com pouca 
diferença de idade, possuem distintas predileções. O 

menor quer brincar, a maior quer aquietar-se. Como resolver a 
questão? Com ilustrações do próprio autor, levará uma necessária 
mensagem à petizada, e porque não, para adultos também.

Agora Chega!

Ana Cristina Haddad – Autografi a – Ex comis-
sária de bordo, relata sua passagem pela aviação – 28 
anos – com muita emoção e bom humor. Não se trata 
de uma biografi a. Com bastante desenvoltura, pinça 
alguns acontecimentos da sua trajetória, sem choro 
nem fofoca. Autora afi rma que não tem talento para 

escrever, fi co a imaginar se tivesse! A maneira fl uida, gostosa 
como os fatos vão desfi lando, incluindo uma demonstração de 
profunda cultura, pelas citações ao decorrer, prende o “indefeso” 
leitor, ora emocionando-se, ora gargalhando. Muito gostoso!

Tripulação, portas
em automático

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

A Itália deve se tornar o pri-
meiro membro do G7 e a 
primeira grande economia 

da UE a assinar um memorando 
de entendimento com Pequim 
sobre a “Belt and Road Initiative” 
(BRI), ou, em tradução livre, 
“Iniciativa do Cinturão e Rota”.

O projeto prevê investimentos 
de ao menos US$ 1 trilhão pelo 
governo da China nos setores de 
infraestrutura e comunicações, 
para aumentar a presença do 
país nas novas rotas comerciais 
e impulsionar a economia digital. 
Além disso, a iniciativa é vista 
como uma forma de elevar o “soft 
power” chinês no mundo e man-
ter índices robustos de expansão 
do PIB. “A Rota da Seda é um 
caminho de mão dupla, e por ela 
devem transitar talentos, ideias e 
conhecimentos, não apenas co-
mércio”, afi rmou Mattarella, após 
uma reunião com Xi no Palácio 
do Quirinale, sede da Presidência 
da República.

Segundo o chefe de Estado, 
a contribuição italiana tem um 
“signifi cado crucial” e servirá 
para “desenvolver uma cola-
boração cada vez maior e mais 

Presidente da Itália recebe 
Xi e defende ‘Rota da Seda’
O presidente da Itália, Sergio Mattarella, recebeu na sexta-feira (22), em Roma, o chefe de Estado da 
China, Xi Jinping, e defendeu a adesão de seu país à chamada “Nova Rota da Seda”, projeto trilionário 
que levanta preocupações nos Estados Unidos e na União Europeia

prova do compromisso dos dois 
povos para conseguir um futuro 
e um estilo de vida melhores. 
Operamos para reforçar as 
sinergias entre as respectivas 
estratégias de desenvolvimento, 
para valorizar a colaboração no 
setor portuário, de logística e 
de transportes marítimos e para 
construir projetos qualifi cados 
e concretos na Rota da Seda”, 
disse Xi. O governo italiano, 
contudo, descarta vender ativos 
para Pequim. 

“É uma grande oportunidade, 
feita com inteligência, porque a 
Itália terá uma grande vantagem 
competitiva ao exportar produ-
tos para a China sem vender 
ativos”, argumentou o ministro 
de Infraestrutura do país, Danilo 
Toninelli. A Itália busca maneiras 
de reaquecer sua combalida eco-
nomia, que está em recessão téc-
nica e arrisca percorrer o ano de 
2019 com sinal negativo. Apesar 
disso, líderes europeus defendem 
que as negociações com a China 
devem acontecer em bloco, e 
não individualmente, para com-
pensar a disparidade econômica 
entre os países (ANSA).

Xi Jinping e Sergio Mattarella no Palácio do Quirinale,

em Roma. 
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articulada”. “China e Itália estão 
empenhadas em levar adiante 
uma cooperação que considere a 
realidade econômica, a sustenta-
bilidade ambiental, a inclusão e o 
respeito às regras de mercado”, 
acrescentou.

Para Mattarella, o memorando 
fornecerá um “quadro ideal” para 
incrementar as relações entre 
empresas italianas e chinesas. Xi, 
por sua vez, declarou que os dois 
países devem “aprofundar a con-

fi ança política e a coordenação 
de suas ideias”. “A parte chinesa 
quer uma troca comercial em 
dois sentidos”, garantiu, apesar 
das pressões dos EUA e da UE 
contra a adesão da Itália à Nova 
Rota da Seda.

O acordo prevê um amplo 
programa de investimentos chi-
neses na Itália, tendo como eixo 
o Porto de Trieste, no nordeste 
da Península.

“A antiga Rota da Seda é uma 

Milan está de 
olho em jovens 

atletas brasileiros
Após contratar o meio-cam-

pista Lucas Paquetá, o Milan 
ainda não tirou os olhos do Bra-
sil. Segundo o jornal “Gazzetta 
dello Sport”, com a supervisão 
do diretor técnico, Leonardo, 
o clube rossonero está monito-
rando de perto alguns jovens 
atletas que atuam no país. Um 
dos nomes que está na lista do 
Milan é o do atacante Everton, 
do Grêmio. 

O jogador de 23 anos foi con-
vocado pelo técnico Tite para 
os primeiros amistosos de 2019 
da seleção brasileira. O jornal, 
além de ter elogiado Everton, 
citou a multa rescisória de 80 
milhões de euros do centro-
avante. Outro jogador citado 
pelo “Gazzetta dello Sport” 
foi o atacante Pedrinho, do 
Corinthians. O atleta de 20 anos 
é um dos destaques da equipe 
alvinegra e foi indicado como 
“mortal no um contra um”.

Além de Everton e Pedrinho, 
o Milan está monitorando as 
joias Reinier (17 anos), do 
Flamengo, Fabricio Oya (19), 
do Corinthians, e Eric (18), do 
Bahia. Os nomes de Liziero, do 
São Paulo, e de Jean Lucas, do 
Santos, também estão relacio-
nados na lista. O ex-jogador 
Leonardo, que sempre está 
de olho em atletas brasileiros, 
foi o responsável pela contra-
tação de Paquetá. A chegada 
do meio-campista foi bem 
vista pelo Milan, já que ele está 
recebendo diversos elogios da 
imprensa italiana.

Paquetá é o único jogador 
brasileiro do atual elenco do 
Milan. No entanto, no último 
Campeonato Italiano conquis-
tado pelo clube rossonero, na 
temporada 2010/11, a equipe 
comandada por Massimiliano 
Allegri tinha quatro brasileiros: 
Ronaldinho Gaúcho, Robinho, 
Alexandre Pato e Thiago Silva 
(ANSA).

O ex-presidente dos Estados 
Unidos Barack Obama voltará 
ao Brasil em maio deste ano 
para realizar uma palestra em 
um evento sobre economia e 
negócios digitais, informaram 
os organizadores. A palestra 
do democrata está prevista 
para acontecer às 11h30 da 
manhã, no dia 30 de maio, no 
pavilhão de exposições “São 
Paulo Expo”, na zona sul de 
São Paulo. 

O ingresso mais barato para 
os dois dias de evento pode 
ser adquirido por R$690, mas 
para ver Obama é preciso 
desembolsar mais R$350. Já 
a entrada no valor de R$2.500 
contempla o acesso ao evento 

e a palestra do ex-presidente, 
além de entrada a uma área vip. 
O conteúdo da palestra ainda 
não foi divulgado, mas o even-
to tem como objetivo discutir 
como as empresas brasileiras 
podem ampliar sua atuação na 
área digital.

 A expectativa é de que 
o evento atraia pelo menos 
15 mil pessoas. A agenda de 
Obama não foi revelada por 
motivos de segurança. Esta é 
a segunda vez que o ex-chefe 
de Estado norte-americano 
visita o país após deixar a 
Casa Branca. Em outubro de 
2017, ele também deu uma 
palestra em um evento privado 
(ANSA).

Obama dará palestra 
em São Paulo em maio

ANSA

Ingressos para evento com democrata

custam entre R$690 e R$2.500.

Pela primeira vez, uma mulher 
será agraciada pelo Prêmio Abel 
de Matemáticas 2019, segundo a 
Academia Norueguesa de Ciências 
e Letras. A pesquisadora norte-a-
mericana Karen Uhlenbeck, de 76 
anos, estuda equações derivadas 
parciais. O trabalho dela também 
estabelece as bases para modelos 
geométricos contemporâneos em 
matemática e física.

Referência também na luta pela 
igualdade de gênero nas ciências 
e matemática, Karen Uhlenbeck é 
co-fundadora do programa Women 
and Mathematics do Instituto 
(WAM), criado em 1993 para re-
crutar e capacitar mulheres para 
liderar em pesquisa matemática 
em todas as fases de suas carreiras 
acadêmicas.

Atualmente, Karen Uhlenbeck é 
pesquisadora visitante em pesqui-
sas na Universidade de Princeton, 
nos Estados Unidos, membro asso-
ciado no Instituto de Estudos Avan-
çados (IAS). A norte-americana é 
uma das fundadoras do Instituto 
de Matemática Park City (PCMI) 

Americana é a 1ª mulher 
a vencer importante 

prêmio de matemática

Karen Uhlenbeck é agraciada

com o Prêmio Abel 2019.
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A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apro-
vou proposta que cria a Política Nacional de Prevenção 
e Combate ao Suicídio e de Valorização da Vida, que 
agora segue para votação no Plenário. O texto aprovado 
é um substitutivo da Comissão de Seguridade Social ao 
projetodo Senado. O relator, deputado Pompeo de Mattos 
(PDT-RS), apresentou parecer pela constitucionalidade. 

Originalmente, o texto do Senado criava apenas 
a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de 
Valorização da Vida, a ser realizada, anualmente, na 
semana que compreender o dia 10 de setembro, Dia 
Mundial de Prevenção do Suicídio. O substitutivo 
mantém a criação da data, mas é bem mais amplo que 

o original, pois estabelece uma série de medidas para 
defi nir uma política com o intuito de prevenir suicídios. 

A proposta aprovada estabelece que o suicídio é 
um mal social que deve ser combatido por meio da 
atuação conjunta da União, dos estados e dos muni-
cípios. O Poder Público deverá realizar campanhas 
com foco informativo e educativo de valorização da 
vida. A proposta estabelece ainda que o Estado tem 
o dever de fornecer tratamento a pessoas com desejo 
suicida e custear a medicação que se faça necessária, 
caso o paciente não tenha condições fi nanceiras de 
comprar seus remédios. As despesas deverão ser pagas 
com o orçamento da Seguridade Social (Ag.Câmara).

que se destina à formação de jovens 
pesquisadores e na promoção da 
compreensão mútua dos interesses 
e desafi os da matemática.

O Prêmio Abel reconhece con-
tribuições para o campo da ma-
temática. A escolha do vitorioso 
é baseada em recomendações do 
Comitê Abel, composto por cinco 
matemáticos reconhecidos inter-
nacionalmente.

Proposta cria política para combate ao suicídio
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