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c) Operações de Crédito: Nos termos da legislação vigente, não são concedidos empréstimos ou adiantamentos 
envolvendo: I - diretores, membros dos Conselhos de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como seus 
respectivos cônjuges e parentes, até o segundo grau; II - pessoas físicas ou jurídicas que participem no capital do 
Banco PSA, com mais de 10%; III - pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10%, a Companhia; 
IV - pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10%, quaisquer dos diretores, membros do Conselho 
de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como seus cônjuges e respectivos parentes, até o segundo grau. 
d) Participação Acionária: O Banco PSA é uma joint-venture, cujo capital pertence 50% ao Banque PSA Finance 
(empresa do Grupo Peugeot Citröen) e 50,00% da Aymoré CFI. e) Transações com Partes Relacionadas: As 
operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso normal dos negócios e 
em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem riscos maiores que 
os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. As principais transações e saldos são conforme 
segue:  Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Disponibilidades 45 286 - -
Banco Santander (2) 45 286 - -
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (nota 9) 5.712 6.767 - -
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (3) 5.712 6.767 - -
Banco Santander (2) - - - -
Depósitos Interfinanceiros (1.219.424) (1.112.212) (84.023) (70.912)
Banco Santander (2) (1.219.424) (1.112.212) (84.023) (70.912)
Depósitos a Prazo (32.457) (62.099) (2.239) (4.149)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (5) (32.457) (62.099) (2.239) (4.149)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar (14.468) (18.890) - -
Banco Santander (2) (7.234) (9.445) - -
Banque PSA Finance (2) (7.234) (9.445) - -
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas (nota 14) (35.428) (20.564) - (3.001)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (6) (35.428) (20.564) - (2.678)
Banco Santander (1) (Nota 19 e 20) - - - (323)
Resultados de Exercícios Futuros (50.693) (75.944) 73.000 98.325
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (4) (50.693) (75.944) 73.000 98.325

(1) As despesas referem-se a despesas administrativas - convênio operacional. (2) Controladores da Companhia 
(PSA Banque = 50% e Aymoré Financiamentos = 50%). (3) Valores a receber da PCBA (montadoras), referente a 
equalização de taxas de juros. (4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de 
juros, para reconhecimento de Receita Diferida. (5) Captação de Recursos junto a PCBA (montadora), para Garan-
tias das operações de atacado. (6) Valores a pagar das operações de atacado faturadas no último dia útil à PCBA 
e rateio de despesas.
18. Rendas de Tarifas Bancárias: Em 31 de dezembro de 2018, estão representadas por tarifas de cadastro de 
operações de crédito no valor de R$18.923 no período (31/12/2017 - R$19.251).
19. Outras Despesas Administrativas:  01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 10.997 10.560
Serviços de Processamento de Dados 3.850 9.149
Propaganda e Publicidade 2.683 4.470
Convênio Operacional Aymoré CFI (Nota 17.e) 70 1.699
Sucumbências 4.497 4.906
Serviços do Sistema Financeiro 2.484 2.327
Transportes e Viagens 839 837
Outras 4.179 4.181
Total 29.599 38.129
20. Outras Receitas Operacionais:   
 01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Recuperação de Encargos e Despesas 2.631 1.846
Divisão de Resultados - 
 Grupo Santander (Nota 17.e) 2.523 3.235
Total 5.154 5.081
21. Outras Despesas Operacionais:  01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Despesas com Comissões Comerciais e de Agenciamento 6.627 7.482
Rateio de despesas - Peugeot Citroen Brasil Automóveis (Nota 17.e) 2.239 2.678
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 17.e) 323 301
Outras 186 119
Total 9.375 10.580

22. Resultado não Operacional:   
 01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Despesas com Locação 674 938
Total 674 938
23. Imposto de Renda e Contribuição Social:   
 01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 62.623 61.729
Participações no Lucro (2.716) (2.898)
Juros sobre o Capital Próprio (17.000) (16.000)
Resultado antes dos Impostos 42.907 42.831
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social 
às Alíquotas de 25% e 20%, Respectivamente (1) (26.958) (19.274)
Demais Ajustes 2.879 211
Imposto de Renda e Contribuição Social (24.079) (19.063)
(1) Majoração Provisória da alíquota da CSLL, a partir de setembro de 2015 até dezembro de 2018. 
24. Outras Informações: Em consonância à Resolução do CMN 3.198/04, o Banco PSA Brasil aderiu ao comitê 
de auditoria único, por intermédio da instituição líder, Banco Santander. As instituições integrantes do Conglome-
rado Financeiro Santander optaram pela constituição de estrutura única de gerenciamento de risco de crédito, 
que opera de acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o 
capital e garantir a rentabilidade dos negócios. O resumo do relatório do comitê de auditoria e o resumo da 
descrição da estrutura de gerenciamento do risco de crédito foram divulgados e publicados em conjunto com 
as demostrações financeiras do Banco Santander, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri.
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Conselho de Administração

Diretoria

Continuação...

Aos Administradores e Acionistas Banco PSA Finance Brasil S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Institui-
ção”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre 
e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco PSA Finance Brasil S.A. em 
31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semes-
tre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes 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 funda-
mentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório 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 relevante, in-
consistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 

concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demonstrações financeiras: A 
Administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela Governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 

-
ras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-

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 Instituição. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 

a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 

-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela Governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2019

 PricewaterhouseCoopers Maria José De Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora
 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O-4

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  103,56 147,51
Caixa e Equivalentes de Caixa  103,56 147,51
Não Circulante  92.028.463,35 85.491.659,36
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Creditos com Pessoas Ligadas  23.623.554,45 23.663.611,45
Investimentos  67.652.450,28 61.075.589,29
Total do Ativo  92.028.566,91 85.491.806,87

Passivo  2018/R$ 2017/R$

Circulante  63.472,66 63.472,66

Obrigações Trabalhistas e Sociais  63.470,98 63.470,98

Obrigações Tributarias  1,68 1,68

Patrimônio Liquido  91.965.094,25 85.428.334,21

Capital Social  49.049.129,00 49.049.129,00

Reservas de Lucros  42.915.965,25 36.379.205,21

Total do Passivo  92.028.566,91 85.491.806,87

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018
Despesas Operacionais  2018/R$ 2017/R$
Despesas Administrativas  39.357,95 99.748,95
Impostos e Taxas  156,95 152,46
Despesas Financeiras  586,05 564,68
Outras Receitas  6.576.860,99 2.289.370,16
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  6.536.760,04 2.188.904,07
Lucro Líquido do Exercício  6.536.760,04 2.188.904,07
Lucro Liquido por Ação  0,001814 0,000607

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2018/R$ 2017/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  6.536.760,04 2.188.904,07
Ajuste por:
Equivalencia Patrimonial  (6.576.860,99) (2.289.370,16)
Lucro Líquido Ajustado  (40.100,95) (100.466,09)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (40.100,95) (100.466,09)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos
 e Adiantamentos  40.057,00 100.516,55
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  40.057,00 100.516,55
Fluxo de caixa do exercício  (43,95) 50,46
Saldo no Início do exercício  147,51 97,05
Saldo no final do exercício  103,56 147,51
Fluxo de caixa do exercício  (43,95) 50,46

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos 
bancários(R$ 103,56 em 2018 e R$ 147,51 em 2017). 3 - As receitas e 
despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
4- Participações Societárias:
  Capital  % de par- Patrimônio
Empresa  Social/R$ ticipação Líquido/R$
Mascopart Ltda   33.379.614,00 99,99  24.832.106,39
Nenufares 
 Participações S/A   21.745.993,00 99,99  31.104.508,05
Usina Açucareira 
 Paredão S/A   39.961.238,00 55,79  17.613.139,29
Agapantos 
 Emprendimentos 
 Participações Ltda   2.544.326,00 30,41  2.539.271,43
Acácias 
 Participações Ltda   10.294.484,00 22,06  4.969.293,70
5-O Capital Social é de R$ 49.049.129,00 totalmente integraliza-
do e representado por 3.604.095.382 ações ordinárias sem valor 
nominal.6-O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados
com base no lucro presumido

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS
CNPJ. 54.849.047/0001-53

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 06 de Março de 2019.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Demostração das Mutações do Patrimonio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  49.049.129,00 33.860.263,19 2.518.942,02 85.428.334,21
Resultado do Exércício  - 6.209.922,04 326.838,00 6.536.760,04
Em 31/12/2018  49.049.129,00 40.070.185,23 2.845.780,02 91.965.094,25

Das atividades operacionais         2018         2017
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL 1.185.396               -
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais: (1.188.037) -
Caixa líquido aplicados nas
  atividades operacionais       (2.641)               -
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos permanentes
  em controladas/coligadas (6.824.864)               -

Caixa líquido aplicados
  nas atividades de investimento (6.824.864)               -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas 6.824.864               -

Caixa líquido aplicados
  nas atividades de financiamentos 6.824.864               -
Das atividades de financiamento com acionistas
Integralização de capital               -      10.000

Caixa líquido oriundo das atividades
  de financiamento com acionistas               -      10.000
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa       (2.641)      10.000
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 10.000 -
No fim do exercício        7.359      10.000

Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa (2.641) 10.000

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Capital Social Reserva de Reservas Lucros/Prejuízos Total do
  Integralizado Lucros a Realizar Estaturárias        Acumulados Patrimônio Líquido

Saldos inicial em 10 de Novembro de 2017 10.000 - - - 10.000
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 10.000 - - - 10.000
Lucro líquido do exercício - - - 1.185.396 1.185.396
Reservas de lucros a realizar - 948.317 - (948.317) -
Reservas estatutárias - - 237.079 (237.079) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 10.000 948.317 237.079 - 1.195.396

PHALA ADMINISTRAÇÃO E PPHALA ADMINISTRAÇÃO E PPHALA ADMINISTRAÇÃO E PPHALA ADMINISTRAÇÃO E PPHALA ADMINISTRAÇÃO E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ.:29.044.979/0001-81
Demonstrações Contábeis

Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Ativo         2018         2017
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7.359 -
Valores e créditos vinculados               -      10.000

Total do ativo circulante        7.359      10.000
Ativo não circulante
Investimentos
Investimentos líquidos  8.012.901               -

Total do ativo não circulante  8.012.901               -
Total do ativo 8.020.260 10.000

Demonstração do fluxo de caixa para o exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)Passivo e Patrimônio Líquido         2018         2017

Passivo circulante
Partes relacionadas  6.824.864               -

Total do passivo circulante  6.824.864               -
Patrimônio líquido
Capital social integralizado 10.000 10.000
Reserva estatutária 237.079 -
Reservas de lucros a realizar     948.317               -

Total do patrimônio líquido  1.195.396      10.000
Total do passivo e patrimônio líquido 8.020.260 10.000

        2018         2017
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (1.583) -
Resultado de equivalência patrimonial  1.188.038               -

Lucro operacional 1.186.455 -

Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
        2018         2017

Despesas financeiras (1.059) -
Resultado financeiro líquido (1.059) -
Lucro (prejuízo) antes IRPJ e da CSLL  1.185.396               -
Lucro (prejuízo) do exercício 1.185.396 -

João Batista de Morais
Diretor Presidente

Silvia Marques Takata
Contadora - CRC-SP:315105/O-0

Nota 01-Contexto Operacional: Rede Ancora SP Importadora, Exporta-
dora e Distribuidora de Auto Peças S.A., com sede na Rua Joaquim Oli-
veira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP nº 05133-005, inscrita no CNPJ/MF Nº 02.596.357/0001-00, 
tem como principal operação Comércio por atacado de peças e acessórios 
novos para veículos automotores, tributada pelo Lucro Real. Nota 02-Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações Contábeis 
(Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, De-
monstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, e Demonstração de 
Fluxo de Caixa), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos 
preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações 
e aos princípios Contábeis. Para efeito de comparação as Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos, fa-
cilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de 
adendo específico nestas Notas Explicativas. O resultado é apurado de 
acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos 
em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente 
de recebimento ou pagamento. Nota 03-Sumário das Principais Práticas 
Contábeis: Ativo Circulante: (a) Caixa e equivalente de Caixa: Os fluxos 

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ Nº 02.596.357/0001-00

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Milhares de Reais)
 31/12/2017 31/12/2018
Ativo 6.208,56 5.187,62
Circulante 5.878,41 4.945,38
Disponibilidades 108,76 243,39
Duplicatas a Receber 2.716,66 2.186,43
Adiantamento a Funcionários 6,72 0,56
Adiantamento e Devolução a Fornecedores 292,58 95,74
Tributos a Recuperar 12,29 11,42
Outros Créditos 2,93 4,01
Estoques 2.738,48 2.403,84
Não Circulante 330,14 242,23
Investimentos 60,00 60,00
Imobilizado 269,58 181,67
Intangível 0,57 0,57

 31/12/2017 31/12/2018
Receita Operacional Bruta 24.860,17 24.739,73 
Receita Bruta de Vendas 26.179,12 26.023,15 
Deduções e Abatimentos de Vendas (1.318,95) (1.283,42)
Custos (23.283,92) (23.635,78)
Custo das Mercadorias Vendidas (23.283,92) (23.635,78)
Lucro Operacional Bruto 1.576,24 1.103,95 
Despesas Operacionais (2.221,93) (1.845,70)
Despesas com Pessoal (864,30) (855,29)
Despesas Administrativas (699,68) (457,85)
Despesas Tributárias (106,03) (113,07)
Depreciações e Amortizações (108,58) (87,91)
Despesas/Encargos Financeiros (478,21) (345,30)
Receitas Financeiras 34,87 13,73 
Receita e Despesas não Operacionais 731,64 880,97 
Receitas não Operacionais 731,64 880,97 
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 85,95 139,22 
IRPJ (16,07) (17,31)
CSLL (9,64) (9,22)
Resultado Líquido do Exercício 60,23 112,70 

 31/12/2017 31/12/2018
Saldo Anterior (6.149,31) (6.089,08)
Ajustes de Exercícios Anteriores - - 
Resultado do Exercício 60,23 112,70 
Reserva de Lucros (3,01) (5,63)
Lucros (Prejuízos) Acumulados (6.089,08) (5.982,02)

 31/12/2017 31/12/2018
Passivo 6.208,56 5.187,62
Circulante 5.807,10 4.762,87
Fornecedores 4.009,03 3.248,24
Obrigações Sociais e Trabalhistas 38,40 35,39
Provisões Trabalhistas 53,78 56,83
Obrigações Fiscais 27,63 1,86
Adiantamento e Devoluções de Clientes 188,10 85,43
Outras Contas a Pagar 23,54 30,85
Empréstimos de Terceiros  - 270,00
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas 1.466,62 1.034,27
Não Circulante 2.420,71 2.334,55
Empréstimos e Financiamenos 904,87 818,71
Debentures a Pagar 571,25 571,25
Provisões Tributárias 944,59 944,59
Patrimônio Líquido (2.019,26) (1.909,81)
Capital Social 3.705,00 3.705,00
(-) Capital a Integralizar (797,78) (797,78)
Reserva de Capital 1.227,59 1.224,34
Ações em Tesouraria (68,00) (68,00)
Reserva de Lucros 3,01 8,65
Lucros ou Prejuízos Acumulados (6.089,08) (5.982,02)

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

 31/12/2017 31/12/2018
 Resultado Líquido do Exercício 60,23 112,70
Ajuste do Resultado das Disponibilidades 
 Geradas na Atividade Operacional 108,58 87,91
Depreciação e Amortização 108,58 87,91
Ativos Operacionais (1.119,67) 1.067,66
Duplicatas a Receber (734,88) 530,23
Adiantamento a Funcionários (1,42) 6,16
Adiantamento e Devolução a Forncedores 108,24 196,84
Tributos a Recuperar (10,18) 0,87
Outros Créditos (2,93) (1,08)
Estoques (478,50) 334,64
Passivos Operacionais 791,39 (1.130,39)
Fornecedores 971,09 (760,79)
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2,08 (3,01)
Provisões Trabalhistas 5,09 3,05
Obrigações Fiscais 15,46 (25,77)
Adiantamentos e Devoluções a Clientes (172,13) (102,66)
Outras Conta a Pagar 18,69 7,30
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas 455,01 (432,35)
Empréstimos Empresas Coligadas (503,90) 183,84
Debentures a Pagar - -
Provisões Tributárias - -
Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) 
 nas Atividades Operacionais (159,47) 137,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aplicação no Investimento (60,00) -
Aplicação no Imobilizado - -
Disponibilidades Líquidas Aplicadas 
 nas Atividades de Investimentos (219,47) 137,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Capital Social - -
(-) Capital a Integralizar - -
Reserva de Capital 89,11 (3,25)
Ações em Tesouraria - -
Ajuste de Exercícios Anteriores 202,92 -
Disponibilidades Líquidas Aplicadas 
 nas Atividades de Financiamentos 292,03 (3,25)
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades 72,56 134,63
Disponibilidades
Início do Perído 36,20 108,76
Final do Período 108,76 243,39
Aumento ou Redução no Caixa/Equivalentes de Caixa 72,56 134,63

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstrações Financeiras - Ano - Calendário de 2018 - (Valores Expressos em Milhares de Reais)

Notas Explicativas - Demonstrações Contábeis

de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores 
líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem 
liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias, são reconhecidos 
a valor justo e registrado em investimentos a curto prazo. (b) Contas a Re-
ceber: Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial 
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos 
das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de 
provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável, é constituída em mon-
tante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais per-
das estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das 
expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar 
os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira 
dos clientes. (c) Estoque: Os estoques estão registrados pelo custo médio 
de aquisição. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques ob-
soletos ou de baixa movimentação. Ativo Não Circulante: (a) Realizável 
a Longo Prazo: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 
12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consi-
derados como não circulantes. (b) Investimentos: Os valores registrados 
como investimentos estão contabilizados pelo valor original, dispensado a 
equivalência patrimonial por não se enquadrar no que estabelece o § 1º 
e 2º do artigo 243 da Lei 6.404/76, o §3º do artigo 384 do RIR/99 e a Lei 
11638/2007. (c) Imobilizado e Intangível: O imobilizado está registrado 
ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período 
de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas 

vidas úteis estimadas. Nota 04-Patrimônio Líquido:(a) Capital Social: O 
Capital, no valor de R$ 3.705.000,00 totalmente integralizada em moeda 
corrente do país. (b) Distribuição de Lucros: Não houve distribuição de 
lucros aos acionistas (c) Reserva de Lucros: Gerada reserva legal de 5% 
sobre o Lucro Líquido do Exercício no valor de R$ 5.634,79. Nota 05 - Con-
tinuidade dos Negócios: E empresa está operando em sua capacidade 
plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não 
havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora 
e Distribuidora de Auto Peças S.A.

Diretor Administrativo - Walter Domingos de Prince
Contador - Henrique Benatto Casero - CRC-PR-047567/O-9

A Maior Rede de Autopeças do Brasil

A retomada 
do setor de 

construção civil
Danny Braz (*)

O setor de construção 

civil sofreu muito com a 

crise dos últimos anos
 

Mas, felizmente, desde o 
fi nal de 2018, nota-se uma 
retomada na confi ança, o 

que já representa um crescimento 
nas vendas de imóveis. As pers-
pectivas voltaram a ser otimistas. 

Com o PIB previsto para avan-
çar 2,5% em 2019, o setor de 
construção estima crescer até 
2%, como apontam dados da FGV 
e do Sinduscon-SP. Muito disso se 
deve à esperança da população no 
novo governo e à expectativa de 
estabilidade política e econômica.

Contudo, assim como vários 
mercados, o setor imobiliário 
também passa por transforma-
ções importantes. A busca pelo 
acesso em vez da posse tem feito 
com que algumas construtoras 
passassem a construir condomí-
nios não com a intenção de vender 
os apartamentos, mas sim de 
alugá-los. Uma grande mudança 
de paradigma para o modelo de 
negócio.

Outra vertente de mudança é 
a de imóveis cada vez menores. 
Com menos fi lhos, a necessidade 
de espaço diminui, fazendo com 
que a localização se torne muito 
mais importante do que o espaço. 
Nesse sentido, imóveis modula-
res, onde um quarto se transforma 
em sala em questão de segundos, 
registram franca expansão. 

Mais conscientes, as famílias 
não abrem mão de imóveis mais 
sustentáveis. Condomínios com 
sistemas de reuso de água, irriga-
ção inteligente das áreas verdes e 
painéis solares para produção de 
energia limpa são cada vez mais 
procurados. 

Construções com fachadas 
verdes e amplos jardins que pro-
porcionem momentos de relaxa-
mento e bem estar estão no topo 
das prioridades de quem busca 
um imóvel com apelo ambiental. 
Além de mais conforto térmico, 
redução da poluição sonora, vi-
sual e do ar, moradores de várias 
cidades do país já começam a se 
benefi ciar de iniciativas como o 
IPTU Verde, que faz uma redução 
gradativa no imposto de acordo 
o nível de sustentabilidade do 
imóvel.

Além de economia nas contas 
de energia, água e IPTU, outra 
grande vantagem desses inves-
timentos sustentáveis é a valori-
zação do imóvel. Pesquisas mos-
tram que casas e apartamentos 
com práticas mais sustentáveis 
chegam a valer até 30% mais. 
Construtoras que se atentarem a 
todas essas tendências certamen-
te verão uma rápida recuperação 
em seus mercados. 

Entender as demandas, ne-
cessidades e preferências dos 
clientes será sempre o melhor 
antídoto contra qualquer crise. 

(*) - É engenheiro civil, consultor 
internacional com foco em 

construções verdes e diretor geral 
da empresa Regatec

(www.regatec.com.br).
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