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1ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052477-
84.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ROSICLEIDE PINHEIRO DA SILVA, CPF 421.853.308-37, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a cobrança 
de R$ 5.341,93 (Ago/2017), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado 
entre as partes referente as mensalidades de Janeiro/2016 (valor parcial) e de Fevereiro a Junho de 
2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012050-
76.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IZILDA 
FERREIRA DA SILVA, CPF 105.180.688-70, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 
Região Adm. Paulistana objetivando a cobrança de R$ 7.763,37 (Jun/2016), oriundos do contrato de 
prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Março a 
Dezembro de 2015, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2019

AVISO-PRÉVIO NA RESCISÃO POR ACORDO
Na rescisão por acordo o aviso-prévio deverá ser cumprido pela 
metade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OS VALORES REFERENTES A CESTA BÁSICA DISTRIBUÍDAS AOS 
FUNCIONÁRIOS, DEVEM CONSTAR NO HOLERITE?  

Esclarecemos que não há uma legislação específica do que deve constar 
em holerite, mas, entende-se que se sobre a cesta básica fornecida 
não haverá qualquer desconto esta não precisará constar em holerite.

SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA
Condomínio contrata serviços de jardinagem (paisagismo) caberá a 
retenção de INSS na fonte, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Funcionária apresenta declaração de comparecimento a unidade de 
posto de saúde, assinado por enfermeira, teria o mesmo valor de 
atestado médico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO É REGISTRADO MEDIANTE AÇÃO TRABA-
LHISTA, É OBRIGADO INFORMAR NA RAIS?  

Todos os trabalhadores com vínculo empregatício, devidamente reco-
nhecidos, ainda que por força de ação trabalhista, competirá a empresa 
a informação em RAIS, inclusive de forma retroativa se for o caso.

TABELA PROGRESSIVA DO IRRF
Há diferença na tributação do IR na fonte e na declaração do funcio-
nário que possui acima de 65 anos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSA ANTECIPADA DO APRENDIZ
Aprendiz será dispensado antecipadamente pelo motivo de desem-
penho insuficiente ou inadaptação, quais as verbas rescisórias e os 
códigos de saída do FGTS, CAGED e RAIS de afastamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Representantes do gover-
no federal, empresários 
e pesquisadores defen-

deram medidas para estimular a 
digitalização do país em diversas 
áreas, da indústria à gestão pú-
blica. As propostas foram discu-
tidas no evento TecForum, que 
reúne o setor da tecnologia da 
informação e representantes de 
governo durante esta semana em 
Brasília. O secretário executivo 
do Ministério da Ciência e Tecno-
logia (MCTIC), Júlio Semeghini, 
disse que é necessário avançar na 
geração de inovações como parte 
do processo de transformação 
digital.

O ministério tem trabalhado 
para ir além de pesquisas básicas 
(como os estudos realizados 
em universidades) e focar em 
tecnologias em estágio mais 
maduro, de modo a acelerar 
sua transformação em inovação 
e aplicação prática no mercado. 
“Temos que saber como conduzir 
as grandes pesquisas básicas 
para que passem pelas etapas 
e cheguem até a população”, 
defendeu. Semeghini informou 
que o ministério deu mais espaço 
a tecnologias aplicadas, como in-
teligência artifi cial - considerada 
uma das principais inovações da 
transformação digital.

O Brasil ainda esbarra em obs-
táculos no campo das tecnologias 
digitais. O presidente do conse-
lho da Totvs, Laércio Consentino, 
elencou como desafi o a formação 
de trabalhadores nas áreas de 
exatas, mais especifi camente de 
carreiras tecnológicas (como en-
genharias e ciência da computa-
ção). “A gente está muito aquém 
do que precisa fazer. Formação 
é em exatas. A gente precisa de 
pessoas que consigam conectar 
com programação, algoritmos, 
inteligência de dados. Pessoas 
que tenham base de exatas e que 
consigam desenvolver artefatos 
de software”, defendeu.

A vice-presidente de assuntos 
corporativos da Vivo, Camilla 
Tapias, defendeu mudanças na 

legislação de telecomunicações 
com o objetivo de ampliar os 
investimentos em infraestrutura. 
“A gente tem barreiras que tra-
vam investimentos. Setor requer 
esses grandes investimentos. 
Estamos entre os países que mais 
investem em telecomunicações. 
Mas o retorno fi nanceiro está 
muito baixo”, avaliou.

A executiva se referiu ao pro-
jeto em tramitação no Senado, 
que prevê mudanças como a 
transformação das concessões 
das operadoras que exploram as 
redes públicas do antigo Sistema 
Telebrás em autorizações, com 
menos obrigações, e o repasse 
da infraestrutura do sistema 
para essas empresas em troca de 
metas de investimento. O tema é 
alvo de polêmicas no parlamento.

O secretário de Telecomunica-
ções do MCTIC, Vítor de Oliveira 
Menezes, também defendeu a 
aprovação da matéria. “Precisa-
mos que cidades tenham infra-
estrutura. Grandes cidades têm, 
mas vilas, áreas urbanas isoladas 
não têm essa infraestrutura”, 
comentou. Segundo Menezes, 
ainda há municípios e localidades 
que não tem acesso à telefonia 
móvel, problema que deveria ser 
atacado. O secretário ponderou 
que apesar de o Brasil ter 52% 
dos lares com acesso à internet, 
há desigualdades no acesso e a 
maioria destas conexões é por 
redes móveis (smartphone).

Ele apresentou alguns projetos 
que o ministério está preparan-
do. Um deles é a implantação 
de redes nas regiões Norte e 
Nordeste, em parceria com pe-
quenos provedores. O objetivo 
é oferecer conectividade a áreas 
hoje pouco ou não atendidas por 
operadoras de telecomunica-
ções. Outro projeto diz respeito 
à criação de fundos garantidores 
para que pequenos provedores 
de acesso à web possam fi nanciar 
a expansão de suas redes.

Empresas e governo 
defendem medidas 

para estimular
digitalização

 Administração da Empresa Tadaaki Kurakake - Diretor Presidente Tomohito Matsumoto – Diretor Luiz Fujio Sato - Contador CRC 1SP137930/O-8

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Valores em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo 2018 2017
Circulante 
  Caixa e equivalentes de caixa 104.755 91.517
  Contas a receber 4.722 2.848
  Contas a receber - partes relacionadas 6.673 7.011
  Estoques 3.675 3.820
  Impostos a recuperar 7.316 10.360
  Despesas antecipadas 127 702
  Outros créditos 938 147
  Total do ativo circulante 128.206 116.405
 Não circulante 
Depósitos judiciais 1.377 1.377
  Imposto de renda e contribuição social diferido 9.603 8.545
  Investimentos 15.129 14.497
  Imobilizado 1.412 1.619
  Intangível 43 53
  Total do ativo não circulante 27.564 26.091
Total do ativo 155.770 142.496

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.756/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades da Sociedade, acompanhado do Balanço Patrimonial, 
do Demonstrativo do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. São Paulo, 22 de abril de 2.019.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores em milhares de reais - R$)
Passivo 2018 2017
Circulante 
  Fornecedores 9.727 5.568
  Impostos e contribuições a recolher 673 320
  Salários e encargos a pagar 1.270 1.111
  Juros sobre capital próprio 4.860 4.255
  Outras contas a pagar 1.740 1.057
Total do passivo circulante 18.270 12.311
Não circulante 
  Provisão para demandas judiciais 28.234 25.123
  Total do passivo não circulante 28.234 25.123
Patrimônio líquido 
  Capital social 79.455 79.455
  Reservas de capital 23 23
  Reservas de lucros 28.144 24.445
  Outros resultados abrangentes 1.644 1.139
Total do patrimônio líquido 109.266 105.062
Total do passivo 155.770 142.496

Demonstrações do Resultado para os Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores em milhares de reais – R$, exceto o lucro por ação)
 2018 2017
Receita operacional líquida 56.909 435.626
  Custo dos produtos vendidos (16.568) (435.203)
Lucro bruto 40.341 423
Receitas (despesas) operacionais:
  Despesas com vendas (562) (294)
  Despesas gerais e administrativas (14.268) (11.521)
  Despesas com pessoal (16.316) (15.472)
  Participação em sociedades controladas 395 184
  Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 22 (12)
Lucro antes do resultado financeiro 9.612 (26.692)
  Despesas financeiras (31.689) (10.658)
  Receitas financeiras 41.694 51.114
Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social 19.617 13.764
Imposto de renda e contribuição social
  Corrente (5.851) (1.758)
  Diferido 1.058 (1.278)
 (4.793) (3.036)
Lucro líquido do exercício 14.824 10.728
Lucro por ação - em reais 0,187 0,135

Demonstrações dos Resultados abrangentes findo em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017

 2018 2017
Lucro do exercício 14.824 10.728
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras 504 (22)
Efeito de imposto de renda - -
 15.328 10.706
Provisão para perda sobre hedge de fluxo de caixa - (28.923)
Efeito de imposto de renda - 9.834
Total dos resultados abrangentes 15.328 (8.383)

(Valores em milhares de reais - R$) Reservas de capital Reserva lucros
 Correção      Outros
 Capital monetária Incentivos  Outras Retenção Lucros resultados
 social do capital fiscais Legal reservas de lucros acumulados abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 79.455 1 22 7.330 607 22.123 - 20.251 129.789
Distribuição de dividendos - - - - - (11.481) - - (11.481)
Reversão da provisão para perda sobre hedge
  de fluxo de caixa de 2016 - - - - - - - (28.923) (28.923)
Provisão para perda sobre hedge de fluxo de caixa - - - - - - - - -
Reversão de IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a
  provisão para perda sobre hedge de fluxo de
    caixa de 2016 - - - - - - - 9.834 9.834
IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a provisão
  para perda sobre hedge de fluxo de caixa - - - - - - - - -
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras - - - - - - - (22) (22)
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (4.863) - (4.863)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 10.728 - 10.728
Reserva legal - - - 293 - - (293) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 5.572 (5.572) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 79.455 1 22 7.623 607 16.214 - 1.140 105.062
Distribuição de dividendos - - - - - (5.570) - - (5.570)
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras - - - - - - - 504 504
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (5.554) - (5.554)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 14.824 - 14.824
Reserva legal - - - 464 - - (464) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 8.806 (8.806) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 79.455 1 22 8.087 607 19.450 - 1.644 109.266

 2018 2017
Fluxo de caixa de atividades operacionais 
  Lucro líquido do exercício 14.824 10.728
  Depreciação e amortização 498 461
  Equivalência patrimonial (688) (162)
  Provisões para contingências 3.111 1.483
  Provisão para obsolescência nos estoques - (88)
  Hedge accounting - (19.089)
  Diferido do Hedge - (9.834)
  Imposto de renda e contribuição social corrente 5.851 1.757
  Imposto de renda e contribuição social diferido 1.058 1.278
 24.654 (13.466)
Diferenças cambiais sobre conversão de
  operações estrangeiras 504 (22)
Ajustes de capital de giro: 
  (Aumento) redução em ativos 
  Contas a receber (1.874) (2.839)
  Contas a receber - partes relacionadas 338 (6.263)
  Impostos a recuperar (3.044) (819)
  Estoques 145 756
  Outros ativos financeiros - 23.771
  Demais ativos (215) 2.722
  Aumento (redução) em passivos 
  Fornecedores 4.159 5.233
  Impostos e contribuições a recolher 353 (300)
  Salários e encargos a pagar 159 374
  Outras contas a pagar 684 656
Caixa proveniente das atividades operacionais 25.863 9.803
  Imposto de renda e contribuição social pago (2.591) (4.883)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 23.272 4.920
Atividades de investimento 
  Resultado de venda de imobilizado (71) 8
  Adições ao ativo imobilizado e intangível 255 (769)
Caixa líquido utilizado nas
   atividades de investimentos 184 (761)
Atividade de financiamento 
  Empréstimos a pagar - (13.335)
Imposto de renda retido na fonte sobre
    juros sobre capital próprio (694) (608)
  Dividendos pagos (5.570) (11.481)
  Juros sobre capital próprio pagos (3.954) (6.071)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de financiamento (10.218) (31.495)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 13.238 (27.336)
Caixa e equivalentes de caixa 
  Saldo inicial 91.517 118.853
  Saldo final 104.755 91.517
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 13.238 (27.336)

1. Contexto operacional: A Companhia tem como objetivo a exploração 
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial 
e participação em outras sociedades. 2. Políticas contábeis: As 
demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem: a legislação societária 
brasileira e os Pronunciamentos, interpretações e Orientações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As demonstrações 
financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com diversas 
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de 
sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo 
valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise 
dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 
contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissa periodicamente, em prazo não superior a um ano. A Companhia 
adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que estavam em 
vigor em 31 de dezembro de 2018. As demonstrações financeiras foram 
preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela 
valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, 
os quais são mensurados pelo valor justo. 3. Sumário das principais 
práticas contábeis a) Apuração do resultado O resultado das operações 
é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercício. As receitas de vendas estão sendo apresentadas brutas, ou 
seja, incluem os impostos incidentes sobre as mesmas, os quais estão 
apresentados como contas redutoras das receitas. As receitas e despesas 
de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica 
de receitas ou despesas financeiras. b) Moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras A moeda funcional da Companhia é o 
Real. Para a controlada localizada no exterior, a Administração concluiu 
que por possuírem independência administrativa, financeira e operacional, 
portanto sendo uma subsidiária, os seus ativos e passivos são convertidos 
para Reais pela taxa de câmbio das datas de fechamento dos balanços 
e os resultados apurados pelas taxas médias mensais dos períodos. Tal 
controlada é avaliada pelo método de equivalência patrimonial, cujos 
resultados anuais são reconhecidos na proporção da participação da 
Companhia pelo método de equivalência patrimonial. As atualizações da 
conta de investimentos decorrente de variação cambial são registradas 
em conta de outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido. c) 
Transações denominadas em moeda estrangeira Os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para 
a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data 
dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes 
da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de 

câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios 
são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. 
d) Investimentos financeiros Os instrumentos financeiros somente 
são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte 
das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando 
reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. e) Caixas e equivalentes de caixa Estão representadas por caixa, 
saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis 
no prazo de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignificante 
de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são 
demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos apurados até a data 
do balanço, não excedendo o valor de realização. f) Contas a receber 
de clientes Estão apresentadas a valores de realização, sendo que as 
contas a receber de clientes no mercado externo estão atualizadas 
com base nas taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações 
financeiras. Foi constituída provisão em montante considerado suficiente 
pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada 
duvidosa. g) Estoques Estão demonstrados ao custo médio de aquisição, 
que não excede o valor de realização. As provisões para estoques são 
constituídas quando consideradas necessárias pela Administração e 
são periodicamente revisadas e avaliadas quanto à sua suficiência. h) 
Investimentos O investimento em controlada (na qual a Companhia possui 
influência significativa) é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 
i) Imobilizado O ativo imobilizado é registrado ao custo de aquisição. A 
depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o 
tempo de vida útil estimada dos bens. j) Outros ativos e passivos Os ativos 
e passivos são classificados como circulantes quando se estima que sua 
realização ou liquidação ocorrerá nos próximos 12 meses, caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. k) Tributação As receitas de 
vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, 
pelas seguintes alíquotas básicas: 
 Impostos e contribuições Alíquotas
PIS 1,65%
Cofins 7,60%
ISS 5,00%
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas e 
serviços na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não 
cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do 
custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado. l) Imposto de 
renda e contribuição social corrente e diferidos A tributação sobre o lucro 
compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de 
renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido 
do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 
12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota 
de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; 
portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não 
dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para 
apuração do lucro tributável corrente geram créditos tributários diferidos. 
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados 
no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua 
realização. m) Estimativas contábeis São utilizadas para a mensuração e 

reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras 
da Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a 
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. n) Demonstração 
do fluxo de caixa As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. 
4) Capital Social: O capital social é representado por 79.454.740 ações 
ordinárias nominativas, assim distribuídas:
 Quantidade de ações R$ %
Marubeni Corporation – Japão 79.439.429 79.440 99,98
Tadaaki Kurakake 15.311 15 0,02
 79.454.740 79.455 100,00
5. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros 
para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos.  O valor 
dos seguros contratados em 31 de dezembro de 2018 é considerado 
suficiente, segundo a opinião de assessores especialistas em seguros, 
para cobrir eventuais perdas. 6. Parecer dos Auditores Independentes: 
A companhia é auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes, e 
o Parecer dos Auditores “sem ressalvas” encontra-se à disposição dos 
acionistas e demais interessados na Sede da Companhia. 

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante   9.367.564 11.778.632
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.114.125 1.160.101
Clientes 1.899.749 4.324.197
Impostos a Recuperar 1.705.588 1.664.480
Outros Adiantamentos 215.485 231.539
Despesas Exercício Seguinte 4.432.618 4.398.315
Não Circulante         5.590       35.442
Outras Créditos                -       14.696
Total do Realizável a Longo Prazo - 14.696
Móveis e Utensilios 27.312 21.213
Computadores e Periféricos 176.744 180.370
Imobilizações em Andamento - -
(-) Depreciação Acumulada     (198.466)    (180.838)
Total do Imobilizado 5.590 20.746
Total do Ativo 9.373.155 11.814.074

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante   4.539.935   8.684.421
Fornecedores 190.439 533.415
Empréstimos e Financiamentos - 3.360.598
Salários e Encargos Sociais 669.121 694.660
Obrigações Fiscais 3.462.129 3.879.569
Outras Obrigações 58.705 56.638
Provisões Sobre o Lucro 159.540 159.540
Não Circulante   2.588.928      796.363
Emprestimos e Financiamentos 687.159 -
Contas a Pagar 1.901.769 796.363
Patrimônio Líquido   2.244.292   2.333.290
Capital Social 5.488.603 5.488.603
Reservas de Lucro 62.614 62.614
Adiantamento Futuro Aumento de Capital 302.235 302.235
Prejuízos Acumulados (3.609.160) (3.520.161)
Total do Passivo 9.373.155 11.814.074

BBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULTING S.A.TING S.A.TING S.A.TING S.A.TING S.A.
CNPJ: 04.494.544/0001-08

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Fluxo de Caixa

1 - Das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
a) Resultado Líquido Ajustado
Lucro do Exercício (88.998) 600.202
(+) Depreciação e Amortização 17.628 11.398
(+) Ajustes de Períodos Anteriores               -      (14.379)
Resultado Ajustado (71.370) 597.221
b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante
(-) Clientes 2.424.448 (490.995)
(-) Impostos a Recuperar (41.108) (177.404)
(+) Outros Adiantamentos 16.054 15.698
(-) Outros Créditos      (19.607)       78.326
(=) Total Acréscimo/Decréscimo
  do Ativo Circulante 2.379.788 (574.374)
c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante
(+) Fornecedores (342.975) (52.072)
(+) Obrigações Fiscais a Recolher 687.965 336.375
(+) Salários a Pagar (25.539) (325.994)
(-) Provisões Trabalhistas e Cíveis 2.067 -
(+) Provisões Sobre o Lucro - 107.988
(-) Outras Contas a Pagar               -      (56.750)
(=) Total Acréscimo/Decréscimo
  do Passivo Circulante     321.518         9.546
(=) Total das Atividades Operacionais 2.629.936 32.392
2 - Das Atividades de Investimentos
(-) Compra de Ativo Imobilizado (2.473) (17.518)
(+) Baixa de Ativo Imobilizado - 1.514.887
(-) Depreciação Acumulada Baixada               -  (1.013.166)
(=) Total das Atividades de Investimentos (2.473) 484.203
3 - Das Atividades de Financiamentos
(+) Financiamentos  (2.673.439)     146.889
(=) Total das Atividades de Financiamentos (2.673.439) 146.889
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (45.976) 663.484
Caixa e Equivalentes (Início do ano) 1.160.101 496.617
Caixa e Equivalentes (Final do ano) 1.114.125 1.160.101
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (45.976) 663.484

31/12/ 2018 31/12/2017
Receita Bruta Operacional 8.078.833 6.287.026
( - ) Impostos sobre Vendas e Deduções      458.889     347.484
Receita Líquida Operacional 7.619.944 5.939.542
( - ) Custo das Vendas e Serviços    3.320.786   1.561.616
Lucro Bruto 4.299.157 4.377.925
( - ) Depreciações/Amortizações 17.628 11.398
( - ) Despesas Operacionais 4.785.722 3.667.139
( + ) Outras Receitas Operacionais 3.737 59.549
( + ) Receitas Financeiras Operacionais 619.984 190.610
( - ) Despesas Financeiras 21.939 170.460
Lucro/Prejuízo Operacional 97.590 779.087
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado 568 19.346
Resultado Antes do Imposto de Renda 98.158 779.087
( - ) Provisão para IRPJ e Contribuição Social 187.156 159.540
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (88.998) 619.547
Lucro Líquido (Prejuízo) por Ação do Capital Social (0,02) 0,11

Demonstração dos Resultados

e não circulante, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. f)
Passivo Circulante e Não Circulante: O passivo circulante e não circulante,
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. g) Provisões: Uma
provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que
um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi-
do. 3 - Informações complementares: a) Caixas e Bancos: Compreende o
saldo em caixa depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez
imediata e sujeitas a um risco insignificante de mudança de valor. b) Aplica-
ções Financeiras: As aplicações financeiras foram mensuradas pelo custo
de aquisição, acrescidos por juros e atualização monetária que são registra-
dos no resultado quando ocorrido.

Aplicação        2018        2017
Banco Itaú S.A. - Premium DI 800.553 962.481
Banco Itaú S.A - Aplicação Auto Mais 191.242 487
Banco Itaú S.A - Max Rf    118.152    195.769
Total 1.109.947 1.158.738
c) Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a
receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da
Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão
apresentadas no ativo não circulante. d) Imobilizado: Em análise dos itens
do ativo fixo, verificamos que o valor residual dos bens são muito próximo
dos valores apresentados na contabilidade, sendo assim não haverá ajuste
significativo na aplicação do CPC 27. e) Recuperação Judicial: A empresa
encontra-se em recuperação judicial, conforme processo nº 1003420-
64.2015.8.26.0068, em tramite na 6ª Vara Cível na Comarca de Barueri,
cujo seu plano de recuperação está aprovado e devidamente homologado
em 20/10/2016, disponibilizado no D.J.E de 19/10/2016.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reservas Adiantamento para Lucros ou Prejuízos

Eventos Integralizado de Lucros   Aumento de Capital             Acumulados         Total
Saldos Em 31/12/2017 5.488.603 62.614 302.235 (3.520.161) 2.333.290
Prejuízo de 2018                   -              -                              -                    (88.998)     (88.998)
Saldos em 31/12/2018 7.000.056 62.614 302.235 (3.609.160) 2.244.292

Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 - (Em Reais)

1 - Contexto Operacional: BBKO Consulting S.A é uma pessoa jurídica de
direito privado brasileiro, tem sede e foro na Calçada dos Cravos,98,1º An-
dar, no Centro Comercial de Alphaville, no Município de Barueri, estado de
São Paulo - CEP 06453-053. Tem por objeto a consultoria em tecnologia da
informação; o desenvolvimento e licenciamento de programas de computa-
dor customizáveis; o desenvolvimento de programas de computador sob en-
comenda; suporte técnico; manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
não customizáveis. 2 - Sumário das Principais Práticas Contábeis: As prin-
cipais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
financeiras são definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente no exercício apresentado, salvo disposição em contrário.
a) Declaração de Conformidade: As demonstrações financeiras estão apre-
sentadas com valores expressos em reais e foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legisla-
ção societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emiti-
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e levam em conside-
ração a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T-10 do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). As seguintes seções do CPC PME foram aplicadas na
elaboração das demonstrações contábeis: • Seções 3 a 8 – Demonstrações
contábeis; • Seção 10 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retifi-
cação de erros; • Seção 11 - Instrumentos financeiros básicos; • Seção 17
- Ativo imobilizado; • Seção 21 - Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes; • Seção 23 - Receitas. b) Moeda Funcional e Moeda de Apre-
sentação: A empresa utiliza como moeda funcional o Real e as demonstra-
ções estão apresentadas em Reais. c) Apuração do Resultado: O resultado
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência. d) Instrumentos Financeiros: Instrumentos financeiros não derivati-
vos incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumentos de dívi-
da e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes
de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas. Instrumentos finan-
ceiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através
de resultado, quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. A Em-
presa não realizou operações com derivativos financeiros durante os exercí-
cios apresentados. e) Ativo Circulante e Não Circulante: O ativo circulante
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Sergio Antonio Ferreira Schildt - Socio Gerente - CPF: 397.043.007-00
Juvêncio Ribeiro Neto - Técnico em Contabilidade-CRC-SP 1SP143812/O-0
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