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Famiglia Administração e Participações S.A. - CNPJ 12.816.461/0001-16
Relatório da administração - Demonstrações Financeiras - exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - (em milhares de reais-R$)

Balanços Patrimoniais             2018           2017
Ativo circulante 240.128 240.115
Caixa e equivalente de caixa 223.775 222.588
Impostos/contribuições a recuperar 8.119 8.119
Despesas a apropriar 8.232 9.407
Ativo não circulante 9.875.742 9.905.760
Imobilizado 11.043.113 10.712.305
(-) Depreciações (1.167.370) (806.544)
Total do ativo 10.115.870 10.145.876
Passivo circulante 196.687 12.501
Fornecedores - 1.306
Impostos e contribuições a recolher 5.589 5.961
Contas a pagar 191.098 5.233
Passivo não circulante 7.915.292 7.530.503
Empréstimos 7.915.292 7.530.503
Patrimônio líquido 2.003.890 2.602.871
Capital social 3.045.432 3.045.432
Reserva legal 35.834 35.834
Reserva de lucros 680.788 680.788
Prejuizos do exercício (1.758.163) (1.159.183)
Total do passivo 10.115.870 10.145.876

Demonstração dos Resultados         2018         2017
Receita líquida 227.608 190.894
Lucro bruto 227.608 190.894
Custo (324.050) (336.457)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (94.330) (112.361)
Despesas tributárias (98.449) (79.949)
Depreciações (306.305) (294.566)
Outras receitas 5.662 47.759
Resultado operacional antes
 resultado financeiro (589.864) (584.680)
Receitas financeiras 9.222 18.837
Despesas financeiras (81) (37.121)
Resultado antes do IR. e da CS. (580.723) (602.964)
IR. e CS. (18.257) (29.168)
Prejuizo líquido do exercício (598.980) (632.132)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Reser- Reser- Resultado 
    Capital va  va de do 
          Social    legal   lucros    Exercicio         Total
Saldo 31/12/16 3.045.432 35.834 680.788 (527.050) 3.235.004
Resultado exercício - - - (632.132) (632.132)
Saldo 31/12/17 3.045.432 35.834 680.788 (1.159.183) 2.602.871
Resultado exercício - - - (598.980) (598.980)
Saldo 31/12/18 3.045.432 35.834 680.788 (1.758.163) 2.003.890

Demonstração dos Fluxos de Caixa         2018           2017
Fluxo de caixa das
 atividades operacionais (238.154) (365.725)
Resultado do exercicio (598.980) (632.132)
Depreciações 360.826 266.407
Variações nos ativos: Adiantamento a fornecedor - 63.333
Despesas a apropriar 1.174 25.949
Variações nos passivos:
Fornecedores (1.306) (8.053)
Impostos e contribuições a recolher (372) (17.222)
Contas a pagar 185.864 (63.749)
Caixa líquido gerado
 atividades operacionais (52.794) (365.468)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (330.808) (1.456.154)
Venda de ativo imobilizado - 226.900
Caixa líquido gerado
 atividades investimentos (330.808) (1.229.254)
Fluxo de caixa atividades de financiamentos
Empréstimos de terceiros 384.789 1.385.464
Caixa líquido gerado
 atividades de financiamentos 384.789 1.385.464
Aumento líquido do
 caixa/equivalentes caixa 1.186 (209.257)
Caixa e equivalentes de caixa:
Início do período 222.588 431.846
Fim do período 223.775 222.588
Variação das disponibilidades no período 1.186 (209.257)

Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, submetemos as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/18 e 2017. Continuamos ao inteiro dispor, em nossa sede, 
para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. SP, 11/04/19.  A Administração.

Notas explicativas: 1. A Famiglia Administração e Participações S.A. 
é uma S.A. de capital fechado, foi constituída em Abril/2010 e pos-
sui sede, foro e administração à sede à Rua Edson, 150, 13º andar, 
Apartamento 131, SP/SP. A sociedade tem por objetivo social a admi-
nistração de bens próprios e a participação em outras empresas, 
bem como aplicações financeiras em todas as suas modalidades. 
2. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações estão definidas a seguir. a) Base na preparação e 
apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
S.A. - Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e 
nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emiti-
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados 
pelos órgãos reguladores. b) Princípios gerais: Ativos, passivos, 
receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de com-
petência. c) Caixa e equivalentes de caixa: são representados por 

disponibilidades em moeda nacional e aplicações no mercado aberto 
com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias e apresentam 
risco insignificante de mudança de valor e limites. d) Despesas ante-
cipadas: correspondem a despesas antecipadas e são apropriadas 
ao resultado, de acordo com a competência em que incorrerão e/ou a 
vigência dos respectivos contratos. e) Imobilizado: estão demonstra-
dos pelo valor de custo de aquisição, deduzidos da depreciação. Os 
terrenos não sofrem depreciação. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada pelo método linear. f) Regime Tributário: 
A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos 
tributários pelo regime de competência. g) Impostos a Recolher: O 
IRPJ. e a CSLL. são calculados, observando os critérios estabelecidos 
pela Legislação fiscal vigente, pelas alíquotas de 15%, acrescidas 

de adicional de 10% sobre o lucro tributável (presumido) excedente 
a R$ 60.000,00 no trimestre civil para o IRPJ., e 9% para a CSLL.. 
h) Outras obrigações: correspondente por obrigações a pagar por 
serviços tomados em geral adquiridos no decorrer do ano. i)Partes 
relacionadas: O empréstimo classificado no passivo á longo prazo, 
refere-se a empréstimo efetuado pelo acionista, sem incidência de 
juros. j) Capital Social: o Capital Social subscrito e integralizado é 
de R$ 3.045.432,00 representados por 3.045.432 ações ordinárias 
nominativas, com direito a voto, sem valor nominal.

Valter Yukio Kamikoga - TC CRC 1SP 104.418/O-1

Jaufreg Administração e Participações S/A - CNPJ Nº 13.354.577/0001-43
Relatório da administração - Demonstrações Financeiras - exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - (em milhares de reais-R$)

Balanços Patrimoniais             2018           2017
Ativo circulante   221.834  22.345
Caixas e equivalentes de caixa  221.360  21.870
Impostos a recuperar  474  474
Ativo não circulante  8.862.993   8.381.177
Imobilizado   8.998.126   8.448.124
(–) Depreciações acumuladas  (135.132)  (66.946)
Total do ativo  9.084.828   8.403.523
Passivo circulante  98.849   5.645
Impostos e contribuições a recolher  3.886   4.595
Contas a pagar  94.963   1.049
Passivo não circulante  6.245.881   6.212.198
Empréstimos  6.245.881   6.212.198
Patrimônio líquido  2.740.097   2.185.679
Capital social  1.423.524   873.522
Reserva legal  65.828   65.607
Reserva de lucros  1.250.745   1.246.549
Total do passivo e patrimônio líquido  9.084.828   8.403.523

Demonstração dos Resultados         2018        2017
Receita líquida  139.673  245.445
Lucro bruto  139.673   245.445
Custo  (68.185)  (113.337)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas  (58.157)  (24.393)
Despesas tributárias -  (3.672)
Outras receitas -  50
Resultado operacional
 antes do Resultado financeiro  13.330   104.091
Receitas financeiras  3.225   12.879
Despesas financeiras  (468)  (11.741)
Resultado antes do IRPJ. e da CSLL.  16.086   105.230
IRPJ. e CSLL.  (11.670)  (39.206)
Lucro líquido do exercício  4.416   66.023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Re-  Lucros 
    Capital serva Reserva Acu- 
          Social    legal  de lucros mulados         Total
Saldo em
 31/12/16 873.522 62.306 1.183.827 - 2.119.655
Lucro líquido do exercício - - - 66.023 66.023
Reserva legal - 3.301 - (3.301) -
Reserva de
 retenção de lucros - - 62.722 (62.722) -
Saldo em
 31/12/17 873.522 65.607 1.246.549 - 2.185.679
Aumento capital 550.002 - - - -
Lucro líquido do exercício - - - 4.416 4.416
Reserva legal - 220 - (220) -
Reserva de 
retenção de lucros - - 4.195 (4.195) -
Saldo em
 31/12/18 1.423.524 65.828 1.250.745 - 2.740.097

Demonstração dos Fluxos de Caixa         2018        2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais 72.602 116.130
Lucros do exercício 4.416 66.023
Depreciações 68.185 50.106
Impostos e contribuições a recolher (709) (50.884)
Contas a pagar 93.913 (90.803)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 165.806 (25.557)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado - (36.714)
Investimentos - 616.764
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de investimentos - 580.049
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos bancários - (7.483)
Empréstimos de terceiros 33.682 (531.302)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades financiamentos 33.682 (538.785)
Aumento líquido do caixa e
 equivalentes de caixa 199.489 15.706
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do período 21.870 6.164
No fim do período 221.360 21.870
Variação das disponibilidades no período  199.489 15.706

Srs. acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, submetemos à consideração as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/18 e 2017. Agradecemos a 
colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. SP, 24/04/19.  A Administração.

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: Jaufreg Administração 
e Participações S.A. é uma S.A. de capital fechado, foi constituída 
em Abril/2010 e possui sede, foro e administração à sede social 
localizada à Rua Edson, 150, 13º andar, Apartamento 131, Campo 
Belo, SP/SP. A sociedade tem por objetivo social a administração 
de bens próprios e a participação em outras empresas, bem como 
aplicações financeiras em todas as suas modalidades. 2. Principais 
práticas contábeis: As principais práticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações estão definidas a seguir. a) Base 
na preparação e apresentação das demonstrações contábeis: As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições con-
tidas na Lei das S.A. - Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 
e 11.941/09, e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), homologados pelos órgãos reguladores. b) Princípios gerais: 
Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com 
o regime de competência. c) Caixa e equivalentes de caixa: são 
representados por disponibilidades em moeda nacional e aplica-
ções no mercado aberto com prazo de vencimento igual ou inferior 
a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor e 

limites. d) Imobilizado: estão demonstrados pelo valor de custo de 
aquisição, deduzidos da depreciação. A depreciação desses ativos 
iniciar-se-á quando os mesmos forem utilizados. Os terrenos não 
sofrem depreciação. A depreciação é reconhecida com base na vida 
útil estimada pelo método linear. e) Regime Tributário: A empresa 

é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributá-
rios pelo regime de competência. f) Impostos a Recolher: O IRPJ. 
e a CSLL. são calculados, observando os critérios estabelecidos 
pela Legislação fiscal vigente, pelas alíquotas de 15%, acrescidas 
de adicional de 10% sobre o lucro tributável (presumido) excedente 
a R$ 60.000,00 no trimestre civil para o IRPJ., e 9% para a CSLL.. 
g) Outras obrigações: correspondente por obrigações a pagar por 
serviços tomados em geral adquiridos no decorrer do ano. h) Partes 
relacionadas: O empréstimo classificado no passivo á longo prazo, 
refere-se a empréstimo efetuado pelo acionista, sem incidência de 
juros. i) Capital Social: o Capital Social subscrito e integralizado é 
de R$ 1.423.524,00 representados por 1.423.524 ações ordinárias 
nominativas, com direito a voto, sem valor nominal. 

Valter Yukio Kamikoga - TC CRC 1SP 104.418/O-1

Grupo Gonçalves Dias S/A
CNPJ: 09.328.663/0001-04

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais - ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 98.965.251 87.572.875
Caixa e equivalentes de caixa 6.551.882 20.601.549
Contas a receber 11.524.160 10.421.871
Estoques 63.584.661 51.124.185
Impostos a recuperar 5.102.828 306.722
Outros Creditos 12.201.719 5.118.547
Não Circulante 12.170.082 12.725.963
Partes relacionadas 100.000 100.000
Outras Contas 23.865 278.786
Imobilizado 17.444.188 16.719.215
(-) Depreciação (5.699.656) (4.647.156)
Intangível 301.685 275.118
Total do Ativo 111.135.333 100.298.838

Balanços Patrimoniais - PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 7.636.505 12.822.065
Fornecedores 2.843.106 8.207.234
Impostos e contribuições a recolher 45.183 2.166.371
Salários e obrigações trabalhistas 3.831.466 2.078.989
Outras contas a pagar 916.750 369.471
Não Circulante 9.611.461 4.412.305
Empréstimos e fi nanciamentos - -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.774.891 2.068.503
Partes relacionadas 1.914.796 1.914.796
Outras contas 5.921.775 429.007
Patrimonio Liquido 93.887.366 83.064.467
Capital social 9.060.000 9.060.000
Reserva de capital 1.812.000 1.812.000
Reserva de Lucros 79.569.991 68.177.139
Ajuste de Avaliação Patrimonial 3.445.375 4.015.328
Total do Passivo 111.135.333 100.298.838

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta de Vendas 129.979.552 110.973.604
Revenda de mercadorias 129.979.552 110.973.604
Receita Bruta 129.979.552 110.973.604
(-) Devoluções e Impostos sobre Vendas (31.867.515) (28.676.268)
Receita Líquida de Vendas 98.112.037 82.297.336
Custo dos Produtos Vendidos (50.392.642) (44.559.355)
Lucro Bruto 47.719.395 37.737.982
Despesas Operacionais (30.142.735) (30.809.629)
Despesas Vendas (5.860.380) (5.729.677)
Despesas Gerais e Administrativas (22.642.670) (23.190.535)
Depreciação e Amortização (1.922.013) (2.000.254)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido    Ajuste  Total do
 Capital Reserva Reserva Avaliação Lucro patrimônio
 Social de capital de Lucros Patrimonial do Periodo líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 9.060.000 1.812.000 63.896.280 4.291.334 - 79.059.613
Lucro líquido do período - -  - 3.709.846 3.709.846
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 867.673 (867.673) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido - Avaliação Patrimonial - - 295.008.80 - - 295.009
Pagamento de dividendos - - (518.209.11) - - (518.209)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 9.060.000 1.812.000 65.058.961 3.423.660 3.709.846 83.064.468
Lucro do Exercício - -  - 10.529.287 10.529.287
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 863.565 (863.565) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido - Avaliação Patrimonial - - 293.612 - - 293.612
Reserva de Retenção de Lucros   3.709.846 - (3.709.846) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 9.060.000 1.812.000 65.925.984 2.560.096 10.529.287 93.887.366

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do período 10.529.287 3.709.846
Aumentos (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Reversão IR/CSLL 5.578.596 -
Depreciação e Amortização 1.127.929 1.167.336
Depreciação /Amortização do Mais Valia 847.484 877.221
Ganho de Capital (65.574) -
Ajuste Avaliação Patrimonial (863.565) (867.673)
Reversão Juros sobre Capital Próprio 2.582.276 1.217.107
Resultados (Reversão) Não Operacionais (1.098.237) (25.710)
Fluxo de caixa operacional antes
 dos movimentos do capital circulante 18.818.196 6.078.127
Atividades Operacionais
Aumento de contas a receber de clientes (1.102.289) (427.754)
Aumento Impostos a Recuperar (4.796.106) 1.784.963
Redução (aumento) dos Estoques (19.523.252) (5.452.379)
Redução (aumento) Despesas Antecipadas 234.526 27.723
Pagamento IRPJ/CSLL (4.188.808) -
Redução (Aumento) Fornecedores (5.364.128) (1.038.406)
Redução (Aumento) do Outros Passivos 345.590 752.114
Aumento impostos a recolher (1.523.787) 1.534.424
Redução (Aumento) Outros Creditos 1.155.075 5.434.548
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais (34.763.180) 13.519.991
Atividades de Investimentos
Valor de Venda de Ativo Imobilizado 445.600 25.710
Pagamentos na aquisição do Ativo Imobilizado (2.080.912) (776.252)
Aquisições de Investimentos (44.657) (9.977)
Baixa de Ativo Imobilizado - 25.000
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (1.679.969) (735.519)
Atividades de Financiamentos
Ajuste Avaliação Patrimonial IR/CSLL Diferido 293.612 867.673
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (36.375) (109.125)
Pagamento Juros sobre capital próprio (2.412.784) (1.217.107)
Transferência Circulante para não
Circulante Fornecedores 5.730.833 -
Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos 3.575.286 (458.559)
Aumento (Redução) no Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (14.049.667) 18.404.040
Caixa no início do período 20.601.549 2.197.509
Caixa no fi m do período 6.551.882 20.601.549
Aumento (Redução) no Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (14.049.667) 18.404.040

...continuação 31/12/2018 31/12/2017
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 282.328 110.836
Lucro (Prejuízo) Operacional
 antes do Resultado Financeiro 17.576.660 6.928.352
Resultado Financeiro (1.184.898) (864.876)
Resultado Operacional e antes do IR e CS 16.391.762 6.063.477
Imposto de Renda e Contribuição Social 16.391.762 6.063.477
Correntes (5.862.475) (2.353.631)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 10.529.287 3.709.846

Diretoria        João Francisco Gonçalves Dias - Presidente
Roberto Félix da Silva - Contador - CRC-SP 169.625/O-1

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliarios S/A
CNPJ: 05.965.205/0001-25

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais - ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 15.760.434 13.931.747
Caixa 185 220
Bancos 10 -
Aplicação Financeiras 8.349.692 6.621.166
Contas a receber - 280.000
Estoques 1.892.289 1.788.995
Adiantamento a Terceiros 300.000 23.109
Valores a Receber 5.218.257 5.218.257
Não Circulante 14.715.272 13.840.747
Realizável a longo prazo: 3.754.098 3.754.098
Propriedade para Investimentos 3.753.662 3.753.662
Depositos Judiciais - -
Outras Contas 436 436
Investimentos em controladas 9.123.885 8.804.215
Imobilizado 1.837.289 1.282.434
Total do Ativo 30.475.707 27.772.494

Balanços Patrimoniais - PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 559.610 155.795
Fornecedores 8.172 1.738
Adiantamento Clientes 540 540
Impostos e contribuições a recolher 6.848 17.090
Provisão IRPJ e CSLL 50.182 66.147
Salários e obrigações trabalhistas 5.409 687
Outras contas a pagar 488.459 69.593
Não Circulante
Exigível a longo prazo: 6.722.161 6.722.161
Emprestimos Socios e Coligadas 5.455.494 5.455.494
Outras contas a pagar 1.266.667 1.266.667
Patrimonio Liquido 23.193.936 20.894.538
Capital social 90.000 90.000
Adiantamento para Aumento de Capital 2.421.000 2.421.000
Reserva de capital 18.000 18.000
Reserva de Lucros 20.664.936 18.365.538
Total do Passivo 30.475.707 27.772.494Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2018 31/12/2017

Receita Bruta Operacional 2.546.520 2.232.341
Receita de Locação de Imóveis 2.256.520 2.232.341
Receita de Venda Imóveis/Terrenos 290.000 340.000
Receita Bruta 2.546.520 2.572.341
(-) PIS/Cofi ns Locação/Vendas Imóveis/Terrenos (92.948) (93.890)
Receita Líquida de Vendas 2.453.572 2.478.451
Custo de Vendas de imóveis/terrenos (280.000) (200.000)
Lucro Bruto 2.173.572 2.278.451
Equivalência patrimonial 319.670 514.489
Despesas Operacionais (189.217) (99.586)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Adianta-    
  mento para    Total do
 Capital aumento Reserva Reserva Lucro patrimônio
 Social de capital de capital de Lucros do Periodo líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 90.000 2.421.000 18.000 15.173.885 - 17.702.885
Lucro líquido do período - - - - 2.783.729 2.783.729
Dividendos a Pagar - - - (69.593) - 22.072.601
Reserva de Retenção de Lucros - - - 3.261.346 (2.783.729) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 90.000 2.421.000 18.000 18.365.538 - 20.894.538
Lucro líquido do período - - - - 2.358.356 2.358.356
Pagamento de dividendos - - - - - -
Dividendos a Pagar - - - (58.959) - (58.959)
Reserva de Retenção de Lucros - - - 2.358.356 (2.358.356) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 90.000 2.421.000 18.000 20.664.936 - 23.193.936

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
 2.227.797 1.641.779
Recebimento de Vendas de Imóveis e Locação 2.572.644 2.304.493

Rendimento de Aplicações Financeiras 340.368 404.858

Pagamento de Fornecedores (176.754) (586.973)

Pagamento Despesas Administrativas (81.884) (74.027)

Pagamento Despesas Financeiras (2.714) (1.497)

Pagamento de Impostos (423.863) (405.076)

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 2.227.797 1.641.779

Atividades de Investimentos
Aquisições de Imobilizado (129.702) (79.086)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (129.702) (79.086)

Atividades de Financiamentos
Empréstimos a Terceiros (300.000) -

Dividendos Pagos (69.593) (75.785)

Fluxo de Caixa das
 Atividades de Financiamentos (369.593) (75.785)

Aumento no Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa 1.728.502 1.486.908
Caixa no início do período 6.621.386 5.134.478

Caixa no fi m do período 8.349.888 6.621.386

Aumento no Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa 1.728.502 1.486.908

...continuação 31/12/2018 31/12/2017
Despesas Gerais e Administrativas (189.217) (99.586)
Lucro (Prejuízo) Operacional
 Antes do Resultado Financeiro 2.304.025 2.693.353
Despesas Financeiras (2.714) (11.518)
Receitas fi nanceiras 488.654 488.740
Lucro / Prejuízo Operacional 2.749.964 3.170.575
Lucro / Prejuízo Antes do IRPJ / CSLL 2.749.964 3.170.575
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (391.608) (386.845)
Lucro / Prejuízo do Exercício 2.358.356 2.783.730

Diretoria
André Gonçalves Dias - Diretor Presidente

Paulo Sergio dos Santos - Contador - CRC. 1SP 177741/O-5

Relatório da Administração
Aos
Administradores e Acionista da
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
São Paulo - SP
A Administração da PPP Habitacional SP Lote 1 S.A., cumprindo as determinações
legais e estatutárias, submete à apreciação da Acionista o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado, das Mutações Patrimoniais e da Demonstração dos
Fluxos de Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais)

A PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. foi constituída em 26 de janeiro de 2015, com
sede em São Paulo, e tem como objeto social, único e exclusivo, executar o objeto
previsto no Contrato, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo.
Agradecemos à acionista pela confiança depositada no corpo executivo da empresa,
aos colaboradores pelo empenho e dedicação demonstrados no curso deste ano, ao
nosso seleto cliente pela preferência aos nossos produtos e serviços, aos
fornecedores pela parceria mantida conosco e a todos que participam direta ou
indiretamente dos negócios da empresa.

Consolidado
Notas 31/12/2018 31/12/2017

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa ....................... 2 69.837 12.385
Contas a receber .......................................... 3 19.858 10.064
Estoques .....................................................  9.523  8.097
Impostos a recuperar .................................... 22 22
Despesas antecipadas ................................. - 750
Créditos diversos ......................................... 188 138
Total do Ativo circulante .......................... 99.428 31.456

Ativo não circulante
Contas a receber .......................................... 3 105.031 92.218
Créditos diversos ......................................... 440 -
Imobilizado ................................................... 4 2.532 2.679
Total do Ativo não circulante ................... 108.003 94.897

Total do Ativo ............................................ 207.431 126.353

PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
C.N.P.J: 21.876.833/0001-90 - NIRE: 3530047562-3

Consolidado
Notas 31/12/2018 31/12/2017

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos .....................  12.231 881
Fornecedores ............................................... 937 3.091
Obrigações trabalhistas e tributárias ........... 4.727 3.079
Imposto de Renda e CSLL ............................  2.447 337
Contas a pagar ............................................  - 517
Total do passivo circulante ...................... 20.342 7.905
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos ..................... 28.000 27.263
Obrigações Tributárias ................................ 28.318 4.993
Dividendos a pagar ......................................  9.689 2.379
Total do passivo não circulante .............. 66.007 34.635
Patrimônio líquido ..................................... 5
Capital social ............................................... 59.358 53.757
Reserva legal ............................................... 2.359 820
Reserva de lucros retidos ............................ 32.184 10.254
  93.901 64.831
Participação de não controladores ............... 27.181 18.982
Total do Patrimônio líquido ..................... 121.082 83.813
Total do passivo e patrimonio líquido .... 207.431 126.353

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
Notas 31/12/2018 31/12/2017

Receita Operacional Líquida ............................ 6 128.009 75.025
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados (88.673) (67.584)
Lucro bruto ....................................................... 39.336 7.441
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas gerais e administrativas ................ (34) (4.064)
Despesas comerciais ................................... - (33)
Despesas tributárias ..................................... (502) (341)

   (536) (4.438)
Resultado financeiro

Despesas financeiras ................................... (19.657) (729)
Receitas financeiras ..................................... 30.076 10.333

10.419 9.604
Lucro antes dos imposto de renda e da

contribuição social ........................................ 49.219 12.607
Imposto de renda e contribuição social .......... (15.385) (2.463)

Lucro líquido do exercício ................................. 33.834 10.144
Lucro líquido atribuivel aos acionistas:
Não controladores ............................................ (3.056) (125)
Controladores .................................................. 30.778 10.019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do período ..................................................... 30.778 10.144
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização ..................................................... 720 107
Impostos provisionados e não pagos ........................................ 29.597 5.497
Lucro líquido Ajustado ........................................................ 61.095 15.748
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber ..................................................................... (22.607) (71.783)
Estoques ................................................................................  (1.425) (6.814)
Credores diversos ................................................................... (490) (142)
Despesas antecipadas ............................................................ 750 609
(Aumento) redução dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas e  tributárias ......................................  (2.514) 209
Fornecedores ..........................................................................  (2.671) 3.029
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades

operacionais ...................................................................... 32.138 (59.144)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos ...............
Acréscimo do imobilizado ........................................................ (573) (2.666)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ... (573) (2.666)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingresso de empréstimos ........................................................ 40.231  28.144
Amortização dos empréstimos ................................................. (28.144) -
Ingresso de capital .................................................................. 5.601 27.703
Dividendos a  pagar ................................................................ - (2.233)
Aumento (redução ) de não controladores ................................ 8.199 18.982
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento ..... 25.887 72.595
Aumento (diminuição ) saldos de caixa e equivalentes

de caixa .............................................................................. 57.452 10.785
Variação líquida no exercício
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do exercício 12.385 1.600
Disponibilidades e aplicações financeiras no final do exercício . 69.837 12.385
Aumento (redução) saldos de caixa e equivalentes de caixa 57.452 10.785

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais)

1. Políticas contábeis - As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil que compreendem a Lei das Sociedades por Ações bem como os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto, pela valorização de
determinados ativos e passivos financeiros, os quais, quando aplicável, são
mensurados pelo valor justo. Essas demonstrações financeiras são apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Companhia.
1.1. Principais práticas contábeis - a) Apuração e apropriação do resultado de
incorporação imobiliária - Reconhecimento de receita - As receitas de incorporação
imobiliária são reconhecidas à medida do andamento financeiro, representado pelo
quociente do custo de obra incorrido sobre os custos totais orçados, aplicados sobre
os totais dos contratos firmados. - Reconhecimento de custos e despesas - Os custos e
despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios, ou seja, quando mensuráveis e incorridos. b) Caixa e
equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo e para investimentos de longo prazo.
A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor e resgatável em até 3 meses. c) Contas a
receber - O Contas a Receber refere-se aos créditos a receber de clientes
provenientes dos contratos firmados, sendo o valor do saldo devedor dos contratos
atualizados em conformidade com suas respectivas cláusulas contratuais. Para os
créditos decorrentes de contratos relativos às unidades imobiliárias não concluídas
(em construção), são aplicados os procedimentos descritos na Nota 1.1.a. A parcela da
carteira de contas a receber reconhecida nas demonstrações financeiras de acordo
com os procedimentos da Nota 1.1.a. é demonstrada pelo seu valor presente de
realização.  d) Imobilizado - São apresentados pelo custo, líquido da depreciação
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. As
depreciações são computadas pelo método linear, levando em consideração as taxas
descritas na Nota 4 e reconhecidas no resultado do período. O valor residual e a vida
útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de
encerramento do exercício. e) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes -
Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso controlado pela
Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que resulte em
benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. f)
Impostos - As alíquotas de impostos e as leis tributárias usadas para calcular o
montante de impostos são aquelas que estão em vigor na data do balanço em que a
Companhia opera e gera receita tributável. A Administração periodicamente avalia a
posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e
estabelece provisões quando apropriado. g) Ajuste a valor presente de ativos e
passivos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, são
atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. h) Redução ao valor recuperável (impairment) - A Companhia
avalia, ao menos uma vez ao ano, a indicação de fatores que acarretariam a redução ao

valor recuperável dos itens de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Para o
exercício de 2018 não foram identificados fatores que possam acarretar redução dos
valores desses ativos.
1.2. Julgamentos e estimativas - A preparação das demonstrações financeiras
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas, no seu
melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim
como os valores de receitas, custos e despesas.
2. Caixa e equivalentes de caixa - A Companhia, seguindo suas políticas de
aplicações de recursos, têm mantido suas aplicações financeiras em investimentos de
baixo risco junto a instituições financeiras de primeira linha no Brasil. Dado o perfil de
liquidez imediata das aplicações, elas são consideradas como equivalentes de caixa.

Consolidado
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Caixas .............................................................................                 31 15
Bancos .............................................................................          17.922 1.187
Aplicações Financeiras ....................................................          51.884 11.183
Total Caixa e Equivalentes a Caixa ...................................          69.837 12.385

3. Contas a receber
Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Clientes de incorporação imobiliária ................................. 124.889 102.282
Total de contas a receber .............................................. 124.889 102.282
( - ) Parcelas de curto prazo ............................................. 19.858 10.064
( = ) Parcelas de longo prazo ........................................... 105.031 92.218

4. Imobilizado
Consolidado

%Tx a.a.
Deprec. 31/12/2018 31/12/2017

Máquinas e equipamentos .............................. 10            3.042            2.686
Veículos .......................................................... 20               143               143
Computadores ................................................. 20               140                 -
Total Imobilizado .............................................   3.325            2.829
(-) Depreciação acumulada ............................. (793)             (150)
Total do Imobilizado líquido .............................  2.532            2.679

A movimentação do imobilizado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 é
como segue:

Consolidado
31/12/2017 Aquisições Baixas Depreciações 31/12/2018

Veículos ............ 71                 -  - (28) 43
Máquinas e

equipamentos . 2.608 356 - (595) 2.369
Computadores ... -               140 - (20) 120
Total ................ 2.679               497 - (643) 2.532

5. Patrimônio líquido
5.1.Capital social - Em 31 de dezembro de 2018, o Capital Social, totalmente subscrito
é de R$ 91.954 representado por 91.954.453 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. Deste montante, em 31 de dezembro de 2018 já se encontra integralizado o
valor de R$ 59.358, restando a integralizar o valor de R$ 32.595.
5.2. Reserva de lucros
5.2.1. Reserva legal - Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro do exercício, até
atingir o montante de 20% do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital,
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
5.2.2.Constituída principalmente para a manutenção da capacidade de investimentos da
Companhia.
5.3. Dividendos mínimos obrigatórios - Aos detentores de ações ordinárias é
assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25%, que é calculado com base no
lucro líquido, ajustado pelas variações patrimoniais das reservas, conforme legislação
societária vigente.

31/12/2018
Lucro líquido do exercício ..................................................................... 30.778
Reserva legal (5%) .............................................................................. (1.539)
Lucro líquido a distribuir ....................................................................... 29.239
Dividendo mínimo obrigatório de 25% ................................................... 7.310

6. Operações de incorporação imobiliária
6.1  Receita operacional líquida

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Receitas de Imóveis ......................................................... 134.869 76.897
Receita de Serviços Prestados ......................................... 8.958 767
Impostos Incidentes sobre vendas (i) ................................  (15.818)  (2.639)
Receita Operacional Líquida ......................................... 128.009 75.025

(i) Os impostos incidentes sobre as vendas e serviços são “Programa de Integração
Social” (PIS) e “Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social” (COFINS).

Conselho de Administração
Lucas Mattos - Túlio Mattos - Oswaldo A. M. Junior

Diretoria
Lucas Mattos - Hubert E. de Carvalho

Controller
Leigmar M. C. Martins - Contadora-CRC MG 069.270-0

Coordenador de Controladoria
Alexsandro P. Cardoso - Contador-CRC MG 095.661/O-5

Capital Social Reserva de Lucros
Reserva Reserva de Lucros Particip. não

Total A integralizar Integralizado Legal lucros retidos acumulados Subtotal   controladores Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 ........... 91.954 (65.900) 26.054 319  5.916 - 32.289  - 32.289
Aumento de Capital .......................................  -              27.703              27.703 -                         -                      -      27.703               18.857 46.560
Lucro líquido do exercício ..............................    -                        -                        -  -                         -            10.019      10.019                    125 10.144
Destinações:
Constituição da reserva legal ........................  -  -  - 501                         -                (501)               -                        - -
Dividendos mínimos obrigatórios ................... -                        -                        -  -                         -             (2.379)      (2.379)                        - (2.379)
Realização da reserva de lucros .................... -                        -                        - -               (2.801)                      -      (2.801)                        - (2.801)
Constituição da reserva de lucros ..................  -                        -                        - -                 7.138             (7.139)               -                        - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 ........... 91.954             (38.197)              53.757 820               10.254                      -      64.831               18.982 83.813
Aumento de Capital .......................................   -                5.601                5.601   -                         -                      -        5.601               11.255 16.856
Lucro líquido do exercício ..............................  -                        -                        -   -                         -            30.778      30.778               (3.056) 27.722
Destinações:
Constituição da reserva legal ........................ -  -  - 1.539                         -             (1.539)               -                        - -
Dividendos mínimos obrigatórios ...................  -                        -                        -  -                         -             (7.310)      (7.310)                        - (7.310)
Constituição da reserva de lucros ..................    -                        -                        -  -               21.930           (21.930)               -                        -  -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ........... 91.954             (32.595)              59.358 2.359               32.184                      -      93.901               27.181 121.082

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br

A Justiça do Irã 
condenou a ad-
vogada e ativista 

pelos direitos humanos 
Nasrin Sotoudeh a 33 
anos de prisão e 148 
chibatadas, por ter de-
fendido mulheres que 
protestaram contra a 
obrigação de usar o véu 
islâmico. O marido de 
Sotoudeh, Reza Khan-
dan, disse à agência de 
notícias oficial Irna que 
ela não recorrerá da 
sentença, por considerar 
seu julgamento ilegítimo.

A decisão havia sido 
divulgada em março 
passado e condena a ati-
vista por “complô contra 
a segurança nacional”, 
“ameaças contra o sis-
tema”, “instigação à cor-
rupção e à prostituição” 
e por ter “aparecido no 
tribunal sem véu”. Com 
o fim do prazo de 20 dias 
para a apresentação de 
recurso, a decisão passa 
a ser definitiva. No en-
tanto, segundo Khandan, 
Sotoudeh descontará 
apenas 12 anos de pri-
são, referentes ao crime 
mais grave pelo qual foi 
condenada. 

No fim de 2017 e início 
de 2018, o Irã foi palco 
de uma onda de protestos 
contra a obrigatoriedade 
do uso do hijab, véu islâ-
mico que cobre o pescoço 
e os cabelos.  A ativista 
tem 55 anos e recebeu 
o Prêmio Sakharov para 
a Liberdade de Pensa-
mento, concedido pelo 
Parlamento Europeu, 
em 2012, por sua batalha 
pelos direitos humanos e 
contra a pena de morte 
(ANSA).

Ativista iraniana 
é condenada

a 33 anos
de prisão
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